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 إرشاد إكام                               

 إؼ                                 

 أحؽام اقسالم            



 إرشاد األنام إىل أحكام السالم

        

 

2 

 

 

 

 

 إرشاد األنام إىل أحكام السالم :اقعـقان                               

 علوي بن عبداهلل بن حسني العيدروس :تلققػ                        

 101 :عدد اقصػحات            اقثاكقةاقطبعة       

  3641×  43 ـقاس اقؼطع:       م4237هـ = 3658    

               

 

 قؾؿمقػ حمػقظة مجقع احلؼقق                              



 إرشاد األنام إىل أحكام السالم

        

 

3 

         
 إرشاد األنام

 إىل

 أحكام السالم

 

 

 

 

 مجع

 علوي بن عبداهلل بن حسين العيدروسسيد ال

 العلوي الحسيني



 إرشاد األنام إىل أحكام السالم

        

 

4 



 إرشاد األنام إىل أحكام السالم

        

 

5 

 
 املكدمة              

 

حلؿً هلل أمٍ سمنومشاو  اًمالا و ىل اغم اهلل ىلؾماّؾٛ ىلسماور  قماغم ا

ىلأ احوسمٝ  ،ىلقماغم لًماٝ إقما و ،سمًر اًماامموىلؾمّقًكو حمّؿً ظمػم إكوو، 

اعمؾااٙ  ىلاًمامااوسمعلم  ااٛ سمنطمالااوو  مم وااٞو اًمٞىمااٞ  سماالم وااً  ،اًمؽااٍاو

 ..ىلسمعً. ،اًمع و

ومفٌا مجٕ خمامٍم ًمبعْ أطمؽوو اًمال و مجعً ومقٝ أىمٞال سمعْ 

أهٚ اًمعؾٛ طمثـ٠ قمغم ذًمٙ مهي سمعْ ـم ب اًمعؾٛ طمقـم يمـاً أىماٞو 

 ،سمامًروالاافٛ ذم  ح مـظٞمااي اًمَسمااً ىلمٍركااو قمااغم مالاالًمي اًمالاا و

وملطمببً أو أمجٕ كَرًا مٜ أىمٞال أهٚ اًمعؾٛ ذم سمعْ أطمؽوماٝ، ومؽاوو 

  . إرشاد إكام إؼ أحؽام اقسالم ٍاه ىلىمً ؾمؿقامٝ هٌا اًمٌ  شم
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ومام يماوو ومقاٝ ماٜ  ،كٝ ًمقُ زم مـاٝ  ٓ امؿإ ىلاًمؽمشمقاىأقمؾٛ اىل

ىلمااو يمااوو سمااٝ مااٜ ظمطاال ومؿااٜ ؾماافٞ اًمػؼااػم  ، ااٞاب ومؿااٜ شمٞومقاا٘ اهلل

و والاامغػٍ أىل ،وملرضمٞ ممٜ ىلضمً سمٝ ؿمقئًو مٜ اخلطل أو وصؾحٝ ،اًمعوضمَ

ًي   ىلماٜ ًماٝ طما٘ قماكم زم ٞىلوًقم أؾمالل اهلل أو ععؾاٝ ظموًمصاًو  ،ىلًمٞاًمِا

، ىلأو وٍزىمـا٠ اًمثباوت ذم ىلأو وعٛ سمٝ اًمـػٕ ىلآكامػاوع ،ًمٞضمفٝ اًمؽٍوٛ

، ىل غم اهلل قمغم ؾمقًكو حمؿاً ىللًماٝ لملم اًمؾفٛ لملم اًمًكقو ىلقمـً اعممت

 ىل حبٝ أمجعلم، ىلاحلؿً هلل رب اًمعوعملم.

                                                                         

 راجي عطاء امللك القدوس                                    

 علوي بن عبداهلل بن حسني العيدروس
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 الوفضل السَّ
 

اقمؾٛ أظم٠ اعمالاؾٛ ىلومؼـا٠ اهلل ىل واو  أو اًمالا و أماٍ قمظاقٛ ذم 

ؾماؿٟ كػالاٝ شمعاومم اًمالا و، ىلؾماؿٟ امـاي دار ىماً دوــو اإلؾم م٠، ىل

ماٜ معاوع قمظقؿاي جاموضمفاو  ىلهاٌه اًمالاـي عمو ذم هٌه اًمؽؾؿايو، اًمال 

إمااي ذم يمااٚ قمٍماا مااٜ اًمعصااٞر، وماانو ذم كنماا اًمالاا و كنماا اعمحبااي 

 مااٜ ىلاًمٞئااوو ىلاًمااٞداد سماالم اًمـااوس، ىلهااٞ ؾماابى ًمؾااامخؾّ مااٜ يمثااػم

كبقـااو حمؿااً  ااغم اهلل قمؾقااٝ ىلؾمااؾٛ ذم  يمٍهااو أمااٍاض اًمؼؾااٞب اًماماا٠ ذ

ٕ ٍاض اًمؼؾاٞب اًماما٠ شمٞىماقمًدًا مٜ أما طمقٌ ذيمٍ احلًوٌ اًمصحقى

ىلهاا٠ ؾماابى مااٜ  ، ااوطمبفو ذم اعمفوًمااٙ ٓ حموًمااي  و ص وااامخؾّ مـفااو

ؼإ ذم يمثػم مٜ اعمعويص أ  أكٝ سمالببفو و سمٝ ًمؾٞىمٞع ذم يإؾمبوب اعممدو

بحوكٝ ىلشمعاومم. ومعاٜ اًماَسمػم ؾمايمثػم مٜ اعمخوًمػوت اًمام٠ شمغضى اًمٍب 

غم   اًمـ ب٠ِ   أيو  ٜ اًمعٞاو ريض اهلل سما ؾي  اهلُل  ي ِٝ قمي ٛي  ْق ؾ  ؾمي اولي  ىلي  إَِقيْقُؽؿْ  َدب  ))ىمي

َُمؿِ  َداءُ  ْٕ ْبَؾُؽؿْ  ا َسُد  ـَ يقُل  َٓ  اقَِؼيةُ احلَ  ِهيلَ  َواْقَبْغَضاءُ  احْلَ ـُ ؾِيُؼ  َأ يَعرَ  ََتْ  اقش 

ـْ  ؾُِؼ  َوَقؽِ ـَ  ََتْ ي ـ ةَ  َتْدُخُؾقا َٓ  بَِقِدهِ  َكْػِس  َواق ِذي اقدِّ َٓ  ُتْمِمـُقا َحت ك اْْلَ  َو

يابوقا ت كَح  ُتْمِمـُقا ُُُؽؿْ  َأَؿياَل  ََتَ ياَلمَ  َأْؿُشيقا َقُؽيؿْ  َذاُفيؿْ  ُيَثبِّيُ   بِيَ   ُأَكبِّي  اقس 

 اًمؽممٌ . أظمٍضمٝ ((َبْقـَُؽؿْ 
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وو ذم إماوو ومفاٞ اًماٌ  وباٌ رىلح إما سمؿعـاٟوليت ىلاًمال و 

ىمبااٚ مااٜ والااؾهٛ قمؾااقفٛ، ىل ااٌا  ع ًمـااو  ٛ قمؾااقفٛ مااٜىمؾااٞب اعمالااؾ  

قــو اًمبلم، ومانذا اًمامؼاٟ اعمممـاوو ومالاؾٛ أ  ًمبٌ رىلح إموو سم ،اًمال و

أطمًهٛ قمغم أظمٍ أقمطوه إموو، ومقشعٍ سموٕماوو مـاٝ ىلوؽاٞو ذًماٙ 

سمقـفم اًمبالم، ىلقماًو اًمالا و واٞرث اًمٞطمشاي سمقاـفٛ  مؾمببًو ًمؾؿحبي ومق

ىلًمٍسمم جٍ  ظموـمٍ أطمًمهو سموًمالٞ  أو هٌا ذم كػالٝ يش  مـ٠ ىل و يمـو 

و سمالً اًمٌرائٕ ىل ىمػول أسمٞاب ملمٞروٜ سمحالٜ اًمظٜ  ٓ أكـو أوضًو أمٍك

جماٍ  اًماًو، ومبالا و أطماًكو قماغم  إلكالاووااًمشقطوو اًماٌ  عاٍ  ذم 

ىل اٌا يماوو  سمالم امؿقإ:أظمٍ وؼػٚ هٌا اًمباوب ىلوباٌ رىلح اعمحباي 

 :طمبقى اًمٍمحٜ  غم اهلل قمؾقٝ ىلؾمؾٛ طمٍوصًو قمغم ىلضماٞد اعمحباي سمقــاو

٘  وموعمحبااي  ،ٕهنااو ؾماابى ذم دظمااٞل امـااي اًماماا٠ هاا٠ دار اًمالاا و ـمٍواا

 اغم اهلل قمؾقاٝ ىلؾماؾٛ وماًًمـو  ممدوي   مم رىض اعماٞمم اعمامؿثاٚ ذم ضمـاماٝ،

ْٜ قمااغم مااو وـؿاا٠ اعمحبااي سمقــااو، وم اا ُٝ  أيِب  عي ـْاا يِضي اهللُ قمي ةي ري ٍي ْواا ٍي ااولي  ُه ولي ىمي  ىمي

ؾُمُٞل  غم  اهللِ  ري ِٝ  اهلُل  ي ْق ؾي ٛي  قمي ؾ  ؾمي ـ يةَ  َتيْدُخُؾقا َٓ  بَِقِدهِ  َكْػِس  َواق ِذي))ىلي  اْْلَ
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َٓ  ُتْمِمـُييقا كَحت يي ييابوقا َحت ييك ُتْمِمـُييقا َو َٓ  ََتَ  َأْكييُتؿْ  إَِذا َأْمييرٍ  َعييَذ  َأُدقوُؽييؿْ  َأ

اَبْبُتؿْ  َؿَعْؾُتُؿقهُ  اَلمَ  َأْؿُشقا ََتَ  أظمٍضمٝ اًمؽممٌ . ((َبْقـَُؽؿْ  اقس 

اًمالـي اعمبوريماي ىلوًل قمغم طمٍ ٝ  غم اهلل قمؾقٝ ىلؾمؾٛ قمغم هٌه 

ْٜ  ،عمًوـيسمٝ طملم ىمًو ا أكٝ أىلل يم و سمًأ ًِ  ومعي ْبا ِٜ  اهللِ قمي و   سْما ا ي ولي عمي او ؾمي  ىمي

وي 
ًِ ؾُمُٞل  ىمي غم   اهللِ ري ِٝ  اهلُل  ي ْق ؾي ٛي  قمي ؾ  ؾمي وـييي  ىلي ًِ ٚي  اعمْي ػي ِٝ  اًمـ اوُس  اْكجي ْقا ٚي   ًِمي ىِمقا  ىلي

وي 
ًِ ؾُمُٞل  ىمي غم   اهللِ ري ِٝ  اهلُل  ي ْقا ؾي ٛي  قمي اؾ  ؾمي وي  ىلي

ًِ ا ؾُماُٞل  ىمي اغم   اهللِ ري ِٝ  اهلُل  ي ْقا ؾي  قمي

ؾ   ؾمي وي  ٛي ىلي
ًِ ؾُمُٞل  ىمي غم   اهللِ ري ِٝ  اهلُل  ي ْق ؾي ٛي  قمي اؾ  ؾمي ًُ  ىلي ِجْئا ٍي  اًمـ اوسِ  ذِم  ومي يْكُظا

ِٕ 

 ِٝ ْق ام    ًِمي ؾي ً   ومي ٝي  اؾْمااميْثبي ضْما ؾُماٞلِ  ىلي اغم   اهللِ ري ِٝ  اهلُل  ي ْقا ؾي ٛي  قمي اؾ  ؾمي ًُ  ىلي وْما ٍي  أيو   قمي

 ُٝ اا ضْمفي ُي  ىلي ااْق ِٝ  ًمي ضْماا ٞي اب   سمِ  ٌ اا ااووي  يمي يمي ُل  ىلي   أيىل 
 
 ْ ٛي  يشي اا ؾ  ِٝ  شميؽي ااولي  أيوْ  سمِاا ييا))ىمي َ  َأُّيو

اَلمَ  َأْؿُشقا اقـ اُس   َتيْدُخُؾقا كَِقيامٌ  َواقـ ياُس  َوَصيؾوقا اقط َعيامَ  َوَأْطِعُؿقا اقس 

ـ ةَ   أظمٍضمٝ اًمؽممٌ . ((بَِساَلمٍ  اْْلَ

اًمؽثاػم لٓماٝ ذم  َمًٜمااهٌه اًمالـي اعمبوريماي ذم هاٌا  ًْ يمي ٍِ شمُ ىلىمً 

وؿٍ سمجوكاى أظمقاٝ اعمالاؾٛ  طمقٌ أو اًمٍضمٚ ،يمثػم مٜ سمؾًاو اعمالؾؿلم

 ماٜ وم  والؾٛ قمؾقٝ ىل و ؾمؾٛ قمغم أطمً ومنكم والؾٛ قماغم ماٜ وعاٍ  أىل

سمقـفم مصؾحي، ىلهٌا ماٜ قم ماوت اًمالاوقمي اًماما٠ جاًث قمـفاو اًمـبا٠ 
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 ْٞ عُ اْلامي  ِٜ اسمْ  ِٜ عِ ، ومي  غم اهلل قمؾقٝ ىلؾمؾٛ
اولي  ُٝ ـْاقمي  اهلُل يِضي ري  د  ا ىمي  ًُ عْ ؿِ ؾمي

ي اهلُل  اهللِ لي ْٞ ؾُم ري  غم  ٛي  ِٝ قْ ؾي قمي  ي ؾ  ؾمي ْـ  إِن  ))  ُل ْٞ ُؼاوي  ٞي هُ ىلي  ىلي اطِ  ِمي ياَعةِ  َأْْشَ  اقس 

ُجُؾ  َيُؿر   َأنْ  َ  َٓ  ادَْسِجدِ  ِف  اقر  ُجيُؾ  ُيَسؾِّؿَ  َٓ  َوَأنْ  ، َرْفَعَتْػِ  ؿِْقفِ  ُيَصغِّ  اقر 

  ٓ ـْ  َعَذ  إِ    أظمٍضمٝ اًمطؼماع ىلاسمٜ ظمَوؿي. ((َيْعِرُف  َم

ٜ شماٍ  اخلاػم اًمعظاقٛ ما ..ىلؾم و اًمٍضمٚ قمغم مٜ وعاٍ  ومؼآ

اًمٌ  طمثـو قمؾقٝ  غم اهلل قمؾقٝ ىلؾمؾٛ طمقٌ أكٝ ضمعٚ اًمال و قمغم ماٜ 

ْٜ ، ومقمٍوماً ىلمااٜ ص شمعااٍ  ماٜ ظمااػم اإلؾماا و ا ًِ  عي ْباا ِٜ  اهللِ قمي ىل سْماا  ٍ ْؿاا  قمي

يِضي  ٛي أيو   اهلُل ري ااـُْف ضُمااً   قمي االيلي  ري ااغم   اًمـ بِاا٠   ؾمي ِٝ  اهلُل  ي ْقاا ؾي ٛي  قمي ااؾ  ؾمي  أي    ىلي

وِ  ؾْم ي ػْم   اإْلِ ولي  ،ظمي اَلمَ  َوَتْؼَرأُ  اقط َعامَ  ُتْطِعؿُ ))ىمي ـْ  َعَذ  اقس  ـْ  َعَرْؿَ   َم  َوَم

 ْ  .أظمٍضمٝ اًمبخور  ىلمالؾٛ ((َتْعِرْف  َل

ىمااً طمااٞت اًمؽثااػم مااٜ أهنااو هااٌه اًمالااـّي اعمبوريمااي  ىلمااٜ قمظؿااي 

إطمؽوو اًمػؼفقي اًماما٠ ذيمٍهاو اًمعؾام  ذم يمامابفٛ ىلاهامؿاٞا تاو اهاممماًو 

الاـي كبا٠ اخلاػم أىماًو كاَرًا ماٜ أطمؽاوو ًماعمام بإ يمبػمًا، ومنمم حمى اخلػم 

اًمال و اًمام٠ شمؽؾٛ قمـفو أهٚ اًمعؾٛ ًمامؽٞو مػفٞمي ًمً  اعمحبالم  اٌه 

اًمالـي اًمٍاهمبلم ذم كنمهو قمغم اًمٞضمٝ اعمطؾٞب، ومنو اًمشخّ ىمً وٍوً 
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أطمؽومفو ومقؼٕ ذم اعمحظٞر ماٜ   رشمطبق٘ ؾمـي مٜ اًمالـٜ ىلًمؽـٝ ٓ وً

ومقظٜ كػالاٝ ىماً -ًو آقمامًاد تو مـف٠ أىل مٜ شمٍ  ًمألومضٚ أىل مٜ قم

، ىلماٜ شماٍ  ىلاضماى ماٜ اًمٞاضمباوت: ٕو -ـمب٘ اًمالـي ىلهٞ ص وطبؼفو

 هٌه اًمالـي مامعؾ٘ تو ىلاضمبوت يمم ؾمقظفٍ ًمـو ذم إطمؽوو.

ىلومؼـو اهلل ىلامؿقٕ  مم مو حيبٝ ىلوٍضوه ىلضمعؾـو ماٜ أكصاور ؾماـي 

 طمبقبٝ ىلمصطػوه لملم اًمؾفٛ لملم.

 ومـؼٞل مالامعقـلم سموهلل
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 حهه االبتداء بالسالو ّالرد
 

  أّاًل حهه االبتداء:
اسمامًا  اًمال و ؾمـي يمم كؼٚ ذًمٙ اًمعؾام  ىلىماول سمعضافٛ سملكاٝ      

ومٍض يمػووي، ىمول اًمشقي اًمبوضم٠ يمام كؼؾاٝ  اوطمى أىلضماَ اعمالاوًمٙ  

ىمول اًمؼويض أسمٞ حمؿاً  ٓ ظما   أو اسماماًا  اًمالا و ؾماـي أىل وماٍض )

 (1).اها (ًمبعْيمػووي،  ذا ىموو سمٝ سمعضفٛ ؾمؼٓ قمٜ ا

آَدَم  اهللَُخَؾيَؼ ))ىلىمً ضمو  ذم اًمبخاور  قماٜ أب هٍواٍة مٍومٞقماًو  

ْؿ َعييَذ  ياَل اْذَهييْع َؿَسيؾِّ ـَ َعيَذ ُصيقَرتِِف ُطقُقييُف ِويتوقَن ِذَراًعيا َؿَؾيي   َخَؾَؼيُف 

َيا ََتِ  قوقَكيَؽ َؿنِ   ـْ اداََْلَِِؽيِة ُجُؾيقٌس َؿاْويَتِؿْع َميا ُوَ َؽ اقـ َػِر ِمي
ق ُتيَؽ ُأوَقُِ

يُة  ياَلُم َعَؾْقيَؽ َوَرْ َ ياَلُم َعَؾيْقُؽْؿ َؿَؼياُققا اقس  تَِؽ َؿَؼياَل اقس  ي  ق ُة ُذرِّ
 اهللَِوََتِ

ُة   احلًوٌ.  ((اهللَِؿَزاُدوُه َوَرْ َ

سماٝ ا أ  طماًوٌ لدو ا قماغم  ل  ًِ ىلاؾماامُ )ىماول احلاوومٔ سماٜ طمجاٍ  

عقٗ: ٕهناو  عوب آسمامًا  سموًمال و ًمٞرىلد إمٍ سمٝ ىلهٞ سمعقً سمٚ ضا

                                                 

 .17/167ًىل  ا أىلضمَ اعمالوًمٙ ا ـمبعي مٍيمَ اًمشقي أب احلالٜ اًمـ (1)
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ىلاىمعاي طمااول ٓ قمؿاٞو  ااو، ىلىمااً كؼاٚ اسمااٜ قمبااً اًماؼم اإلمجااوع قمااغم أو 

آسمامًا  سموًمال و ؾمـّي، ًمؽٜ ذم يم و اعموزر  مو وؼاميض  صمبوت ظما   

أدريمـاوه، ىلىماً راضمعاً يما و اعماوزر   ذم ذًمٙ، يمٌا زقمٛ سمعْ ماٜ

ىلًمقُ ومقٝ ذًمٙ، ومنكٝ ىمول  اسمامًا  اًمال و ؾمـّي ىلرّده ىلاضمى، هاٌا هاٞ 

 (1). اها.(ر قمـً أ حوسمـو، ىلهٞ مٜ قمبودات اًمؽػووياعمشفٞ

ٓ )اًمٞهاوب أكاٝ ىماول   ىلكؼٚ اًمؼويض قمقوض قمٜ اًمؼاويض قمباً

ظم   أو اسمامًا  اًمال و ؾمـّي أىل وماٍض قماغم اًمؽػوواي ومانو ؾماّؾٛ أطماً 

صمٛ ىماول اًمؼاويض قمقاوض  معـاٟ ىمًٞماٝ   (2)مٜ اممقمي أضمَأ قمـفٛ.اها،

كاٝ ؾماـّي أو  ىموماي اًمالاـٜ أىل ومٍض قمغم اًمؽػووي مٕ كؼٚ اإلمجوع قماغم أ

 (3)اها. (ىل طمقو هو ومٍض قمغم اًمؽػووي

ىلذهى سمعضفٛ  مم أو اسمامًا  اًمال و وماٍض قمالم، ىماول اإلماوو 

اؾماامًل سماوٕمٍ سمنومشاو  اًمالا و ماٜ ىماول سمٞضماٞب  )اسمٜ دىمق٘ اًمعقاً  

                                                 

 .167/ 17، ىلأىلضمَ اعمالوًمٙ 11/4ومامى اًمبور  ا ـمبعي اعمؽامى امومع٠ احلًوٌ ا  (1)

 .11/4ومامى اًمبور    (2)

 .168/ 17، ىلأىلضمَ اعمالوًمٙ 11/4ومامى اًمبور   (3)
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آسمامًا  سموًمال و، ىمول احلاوومٔ اسماٜ طمجاٍ  ىلومقاٝ كظاٍ  ذ ٓ ؾمابقٚ  مم 

 (1)اها. (ؿقٛ مٜ اموكبلماًمؼٞل سملكٝ ومٍض قملم قمغم اًمامع

يمام كؼؾاٝ اإلماوو اًمؽوكاًهؾٞ    ((رىلضي اعمحاموضملم))ىلىمول ذم   

 و اسمامًا  اًمال و ؾمـي قملم مٜ اعمالؾٛ اًمعوىمٚ همػم ؿموسمي ىلهماػم ظمـثاٟ، )

ىلًمٞ  بقًو ممقاًَا  ذا يماوو ىلطماًه، ىلؾماـي يمػوواي ماٜ مجوقماي هماػم ؿماوسمي، 

   (2).اها( ىلظمـثٟ، ىليموومٍ، ىلوموؾم٘ معؾٜ

ًا  اًمال و ماٜ اًمػاٍد ؾماـي قمالم ىلماٜ اممقماي أو اسمام وادعتؿد

ْٜ ؾمـي قمغم اًمؽػووي ىلدًمقؾـو ماو ىلرد قماٜ ؾماقًكو  ا اكِمي  قمي   قمـاٝ اهلل ريض  قمي

ولي أكٝ  ولي   ىمي ؾُمُٞل  ىمي ـْ  ُُيِْزئُ  ))  ىلؾمؾٛ قمؾقٝ اهلل  غم اهللِ ري َ َعةِ  َع  إَِذا َاْْلَ

وا ـْ  َوُُيْيِزئُ ، َأَحيُدُهؿْ  ُيَسؾِّؿَ  َأنْ  َمرو َ   َعي َر  خ  أ   ((َأَحيُدُهؿْ  َييُرد   َأنْ  َعيةِ َاْْلَ  ه  ج 

م د   ه ِقي  , أ ح    .د  و  ا  و د  ب  أ  و   و ال بَ يَ 

 ىلاًمالـي أو وبًأ سموًمال و ىمبٚ يمٚ يم و.

 
  

 
                                                 

 .21/ 1ومامى اًمبور   (1)

 .168/ 17أىلضمَ اعمالوًمٙ  (2)
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 ثاىًٔا: رد السالو:

ومااٍض قماالم، ىل و  ..رد اًمالاا و  و يمااوو اعمالااّؾٛ قمؾقااٝ ومااٍداً      

كم اسماٜ حلاًوٌ ؾماقًكو قما يموكٞا مجوقمي يموو اًمٍد ومٍض يمػووي ذم طمؼفٛ

 ىلظمااوًمٗ أسمااٞ وٞؾمااٗ ومؼااول، أب ـموًمااى ريض اهلل قمـااٝ اعمامؼااًو ىمٍوبااوً 

سمٞضمٞب اًمٍد قماغم امؿقإ أ  أكاٝ ًماٞ ؾماّؾٛ قماغم مجوقماي ىلضماى قماغم 

اشمػؼٞا قمغم ىلضمٞب اًمٍد قماغم )ىمول اإلموو اًمؼالط ع   (1)امؿقٕ اًمٍد.

ىلص وٌيمٍ ظم   أطمً. ىلىمول احلوومٔ  (2)اها. (اًمؽػووي ا أ  مٜ اممقمي ا

ىلاشمػ٘ اًمعؾم  قماغم أو اًماٍد ىلاضماى قماغم اًمؽػوواي، ىلضماو  )ٍ  اسمٜ طمج

قمٜ أب وٞؾمٗ أكٝ ىمول  عى اًمٍد قمغم يمٚ ومٍد، ىلاطماامٍ ًماٝ سمحاًوٌ 

اًمبوب ا وعـ٠ طمًوٌ اًمبخور  اعمٌيمٞر ىمٍوبًو قمٜ أب هٍوٍة قمـً ظمؾا٘ 

لدو ا ومنو ومقٝ  ومؼوًمٞا أ  اعم ئؽي  اًمال و قمؾقؽٛ. ىلشُمعؼى ا أ  يما و 

و وؽاٞو كالاى  ًماقفٛ ا أ  اًماٍد ا ىلاعماامؽؾٛ سماٝ أب وٞؾماٗ ا سمجاٞاز أ

سمعضفٛ، ىلاطمامٍ ا أسمٞ وٞؾمٗ ا ًمٝ أوضًو ا أ  ًمؼًٞمٝ سمٞضمٞب اًمٍد قماغم 

                                                 

 .14/248ٌ ا أكظٍ  ح مالؾٛ ًمؾـٞىل  ا ـمبعي اعمؽامى امومع٠ احلًو (1)

 .136/ 9 رؿمود اًمالور   ا ـمبعي دار  طمقو  اًمؽماث اًمعٍب اًمطبعي اًمالودؾمي ا  (2)
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يمٚ ومٍد ا سموشمػوق قمغم مٜ ؾمّؾٛ قمغم مجوقمي، ومٍد قمؾقٝ ىلاطمً مٜ همػمهٛ 

ىلىماول امّصاوص ذم  (1)اهاا. (ٓ عَئ قماـفٛ، ىلشُمعؼاى سمظفاٞر اًمػاٍق

اًمال و وماٍض قماغم اًمؽػوواي  ذا  ىمول أ حوسمـو  رد)  ((أطمؽوو اًمؼٍلو))

 (2)اها. (ؾمّؾٛ قمغم مجوقمي ومٍد ىلاطمً مـفٛ أضمَأ

اقمؾاٛ أو اسماماًا  اًمالا و )اإلماوو اًمـاٞىل    ٝىموًما ماو :ّاخلالصةة 

ؾمـّي، ىلرده ىلاضمى، ومنو يموو اعمالؾهٛ مجوقمي، ومفٞ ؾمـي يمػوواي ذم طمؼفاٛ 

 ذا ؾمااّؾٛ سمعضاافٛ طمصااؾً ؾمااـي اًمالاا و ذم طماا٘ مجااقعفٛ، وماانو يمااوو 

ىلاطمًًا شمعلم قمؾقٝ اًمٍد، ىل و يموكٞا مجوقمي يموو اًماٍد وماٍض  اعمالؾ ٛ قمؾقٝ

يمػووااي ذم طمؼفااٛ، وماانذا رّد  ىلاطمااً مااـفٛ ؾمااؼٓ احلااٍج قمااٜ امؿقاإ، 

ىلإومضااٚ أو وبامااًئ امؿقاإ سموًمالاا و، ىلأو وااٍد امؿقاإ، ىلقمااٜ أب 

ىلكؼاٚ اسماٜ قمباً اًماؼم ىلهماػمه  مجاوع وٞؾمٗ أكٝ ٓسماً أو واٍد امؿقإ، 

ىلىمً شمؼاًو  (3)اها. (ـّي ىلأو رده ومٍضاعمالؾؿلم قمغم أو اسمامًا  اًمال و ؾم

كِمي قمٜ ؾمقًكو  ولي    قمي اولي   ىمي ؾُماُٞل  ىمي ـْ  ُُيْيِزئُ ))    اهللِ ري َ َعيةِ  َعي  َاْْلَ

                                                 

 .17/169، ىلأىلضمَ اعمالوًمٙ 11/7ومامى اًمبور   (1)

 .17/169أكظٍ أىلضمَ اعمالوًمٙ  (2)

 .17/168،  ىلأىلضمَ اعمالوًمٙ 14/248أكظٍ  ح مالؾٛ  (3)
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وا إَِذا ـْ  َوُُيِْزئُ ، َأَحُدُهؿْ  ُيَسؾِّؿَ  َأنْ  َمرو َ َعةِ  َع أظمٍضماٝ  ((َأَحُدُهؿْ  َيُرد   َأنْ  َاْْلَ

    أمحً ىلأسمٞ داىلد ىلاًمبقفؼ٠.

ًُ ىلًمٞ ؾمؾٛ قمغم هٛ أظمامّ سموًمثٞاب دىلو اًمباوىملم  مجوقمي ومٍد أطم

أ   مٕ ؾماؼٞط اإلصماٛ قماـفٛ، ومانو ردىلا يمؾفاٛ أصمقباٞا صماٞاب اًمػاٍض

، ىلؾمااٞا  أضمااوسمٞا جمامؿعاالم أىل يموعمصااؾلم قمااغم امـااوزة ومااٍض اًمؽػووااي

       (1).مٍشمبلم

ىلًمٞ ؾمؾٛ قمغم  كالوو ىلريض سملكاٝ ٓ واٍد )ىمول اإلموو اًمًمػم   

: ٕكٝ ًمقُ سمح٘ ًمٝ ىل كام هاٞ طما٘ اهلل قمؾقٝ.. ص والؼٓ قمـٝ ومٍض اًمٍد

    (2)اها.(شمعومم، ىموًمٝ اعمامٞزم ذم سموب اإلىمٍار

 

 
 

                                                 

ااا ـمبعااي دار  طمقااو   قموكااي اًمطااوًمبلم، ىل 394 ـمبعااي دار اًمػؽااٍ اكظااٍ شمٍؿمااقى اعمالااامػقًوٜ (1)

ىل اًمؼااٞل امااومٕ اعماماالم ذم أطمؽااوو  ،9/398ىلاًمااـجٛ اًمٞهااوج  ،4/186اًمااؽماث اًمعااٍب ا 

اعمطباٞع مإ ، ىلاًمال و ىلاًمًقمٞة ىلاًمامشؿقً ىلقمقودة اعمٍوْ ىل شمبوع امـوئَ ىلكصى اعمالاؾؿلم

  .181ا ـمبعي دار اًمؽامى اًمعؾؿقي ؾمبٕ رؾموئٚ ًمؾؿمًمٗ

 9/333اًمـجٛ اًمٞهوج  (2)
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 شرّط السالو:
ومانو ؿماٙ ذم ؾمامقمٝ  ، ىلط اًمال و اسمامًاً  ىلردًا  ؾمامع ًماٝىل   

سمؼًر مو حيصٚ سمٝ اًمالمع أ  أكاٝ وٍومإ يماٚ ماٜ اعمباماًئ  زاد ذم اًمٍومٕ

ٚ  ًم١ظما ٍ ؾمامقمًو حمؼؼاًو ىلًماٞ ىلاًمٍاد  ٞشمٝ سمؼًر مو حيصٚ سماٝ ؾمامع يما

 ٓ  و يموو قمـًه كقوو ومنكٝ خيػاْ  اٞشمٝ طماماٟ  سموًمـالبي ًمثؼقٚ اًمالؿٕ،

ىلومقاٝ   ،قماٜ اعمؼاًاد  ًمطٞواٚا ًوٌاحلايمم ضمو  ذم  (1)ٓ وٞىمضفٛ.

اَل )) ُب  َكْحَتؾُِع  َؿُؽـ ا ـَ    قِؾـ بِيلِّ  َوَكْرَؿيعُ  َكِصيقَبفُ  ِمـ يا إِْكَسيانٍ  ُفؾو  َؿَقْؽَ

اَل  - َكِصقَبفُ  ـَ  َؿَقِجلءُ  - ـَ ْقؾِ  ِم ـِظُ  َٓ  َتْسؾِقً   َؿُقَسؾِّؿُ  اقؾ   َوُيْسيِؿعُ  َكاًِِ   ُيق

ُُـِيل َٓ  َوَجَعَؾ ))صمٛ ىمول   ((اْقَقْؼَظانَ  يا اقـ يْقمُ  َُيِق ْ  َؿـَاَميا َصياِحَبايَ  َوَأم   َوَل

ياَل  - َصـَْعُ   َما َيْصـََعا  ((ؾِّؿُ ُيَسي َفيانَ  َفيَ   َؿَسيؾ ؿَ   اقـ بِيلو  َؿَجياءَ  - ـَ

 مالؾٛ ىلأمحً.أظمٍضمٝ 

ماٍ قمؾقاٝ ؿماخّ م٢اقمًو ىلؾماؾ ٛ قمؾقاٝ ىلاسمامعاً قمـاٝ ومفاٚ  ىلًمٞ

وؾَمٝ اًمعًىل ظمؾػٝ يمم هٞ طمو اٚ اًمقاٞو طمقاٌ أو اًمشاخّ وؿاٍ ذم 

ؾمقورة ىلوالؾٛ ىلاًمالقورة م٢قمي ومقبامعً قمٜ اعمالؾٛ قمؾقٝ سم٢قمي وموئؼاي، 

                                                 

، ىل ح مالااؾٛ 222أكظااٍ إذيمااور ًم مااوو اًمـااٞىل   ا ـمبعااي دار اًمنمااق اًمعااٍب ا  (1)

 .4/187ىل قموكي اًمطوًمبلم  .14/248
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ومفٚ وؾَمٝ اًمعًىل ظمؾػٝ طمامٟ والؿٕ اًمٍد؟ ٓ وؾَمٝ اًمعاًىل ظمؾػاٝ  كام 

 (1)سمؾغٝ  ٞشمٝ ٕو ٓ. ٞا ظمؾػٝ ؾمؾَمٝ رومٕ  ٞشمٝ ـموىمامٝ ىلٓ والعٟ و

ذم  يموشمصااول اإلعااوب سمااوًمؼبٞل اشمصااولمااٜ اًمنمااىلط أوضااًو ىل

ًّ سماٝ: كعاٛ حيامؿاٚ ذم آسمامًا  ىلاًمٍد ، ومؾٞ اسماماًأ سماٝ سمعاً شمؽؾاٛ.. ص وعاما

ري سمااٝ أكااٝ ٓ وػااٞت آسمامااًا  سمااٝ ومقجااى 
ٌِ شمؽؾااٛ ؾماافًٞا أىل ضمفااً  ىلقُماا

نو أظمٍه صمٛ رد ص وم (2)احلؽٛ ىلآؾمامثـو  اعمٌيمٞر،ضمٞاسمٝ، ىلمثؾٝ اًمٍد ذم 

ًّ ضمٞاسمو ىليموو لصمًم، يمم ىموًماٝ اًمؼاويض طمالالم، ىلاإلماوو أسماٞ احلالاٜ  وع

 (ىليمالو حمؾاٝ  ذا ص وؽاٜ قماٌر)ىلىمول احلوومٔ اسمٜ طمجاٍ   (3)اًمٞاطمً .

 (4)اها.

ىلٕو اعمؼصٞد مٜ اًمال و إموو ىلمٜ اًمٍد ىمباٞل إماوو ومفاٞ 

ل اًمع ماااي اًمشاااقي قمؾاااٞ  اًمالاااؼو   ٓ حيصاااٚ  ٓ مااإ اًمػاااٞر ىماااو

ىلوشااؽمط اًمػااٞر مااٜ اعمالااؾٛ قمؾقااٝ سمحقااٌ ٓ وشااامغٚ سمؽاا و أضمـباا٠ )

                                                 

 .4/187اكظٍ  قموكي اًمطوًمبلم  (1)

 .9/263، ىلجػي اعمحاموج 182امومٕ اعماملم  اًمؼٞلاكظٍ  (2)

 .222أكظٍ إذيمور ًمؾـٞىل   (3)

 .11/15ومامى اًمبور   (4)
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ٓ وعااً ىمااوسمً  ًمألمااوو سمااٚ  مطؾؼااًو ىلٓ سمالااؽٞت ـمٞوااٚ: ٕو ذًمااٙ

   (1)اها. (معٍضًو قمـٝ ومؽلكٝ رده

.. ص وؼْ سمٚ وػٞت مإ اإلصماٛ، ظم وماًو ىل ذا أظمٍ اًمٍد سم  قمٌر

 (2)مٜ أكٝ وؼه. عمو وٞمهٝ يم و اإلموو اًمٍىلووع

 

  
             

 

                                                 

 .182ٕ اعماملم اًمؼٞل اموم (1)

 .4/187اكظٍ  قموكي اًمطوًمبلم  (2)
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 صٔغة السالو ابتداًء: 
 ااقغامٝ اسمامااًاً   اًمالاا و قمؾااقؽٛ، أىل ؾماا و  قمؾااقؽٛ، ىلشمعٍوػااٝ ىل

ىلاًمااٍد قمؾقااٝ  أومضااٚ ،ىلشمالااٜ  ااقغي امؿاإ ذم اًمالاا و قمااغم اًمٞاطمااً

ٕو اًمٞاطمااً شمؽااٞو معااٝ م ئؽااي ىلحيصااٚ أ ااٚ اًمالااـي ومقااٝ  يمااًٌمٙ:

، ىليماٌا حيصاٚ (اًمالا و قمؾقاٙ) يملو ىمول  ؾمؾٛ كػٍداً سموإلومٍاد أ   ذا 

، ىلإومضٚ امؿٕ (ىلقمؾقٙ اًمال و)أ ٚ اًمالـي سموًمٍد مػٍاًد يملو ىمول 

 .ًمٞضمٞد اعم ئؽي يمم شمؼًو

 ذا ىمؾااً اًمالاا و قمؾقـااو ىلقمااغم قمبااود اهلل )  ىلىمااول اسمااٜ اًمعااٍب

، أىل ؾمّؾؿً قمغم أطماً ذم اًمطٍوا٘ ومؼؾاً اًمالا و قمؾاقؽٛ.. اًمصوحللم

إرض ىلاًمالاام  ىلمقااً وموطمرضاا ذم ىمؾبااٙ يمااٚ قمبااً  ااوًمى هلل ذم 

ىلطم٠، ومنو مٜ ذم ذًمٙ اعمؼوو وٍد قمؾقٙ، وم  وبؼاٟ مؾاٙ مؼاٍب ىلٓ 

رىلح مطفٍ وبؾغاٝ ؾما مٙ  ٓ ىلواٍد قمؾقاٙ، ىلهاٞ دقماو  ومقالاامجوب 

ومقٙ وماامػؾى، ىلماٜ ص وبؾغاٝ ؾما مٙ ماٜ قمباود اهلل، اعمفاقٛ ذم ضم ًماٝ 

اعمشامغٚ سمٝ وملكً ىمً ؾمؾؿً قمؾقٝ ذم هٌا اًمشؿٞل، ومنو اهلل وـٞب قمـٝ 

والّؾٛ قمؾقاٙ احلا٘، ومؾقاماٝ ًمٍد قمؾقٙ، ىليمػٟ تٌا  ومًو ًمٙ طمقٌ ذم ا
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ً مماٜ ؾماؾؿً قمؾقاٝ طماماٟ وـاٞب اهلل قماٜ اًمؽاٚ ذم اًماٍد والؿٕ أطما ص

   (1)اها. (قمؾقٙ

 ذا ًمؼا٠  كالاوو   كالاوكًو ومؼاول )ىلىمول اإلموو اًمـٞىل  ذم إذيمور  

ىمول اعماماٞزم  ٓ وؽاٞو ذًماٙ ؾما مًو وما   ((ىلقمؾقؽٛ اًمال و))اعمبامًئ  

ىلىمااول  (2)،اهااا (ضمٞاسمااًو، ٕو هااٌه اًمصااقغي ٓ شمصااى ًم سمامااًا والااامح٘ 

ومؾٞ ىماول ىلقمؾاقؽٛ اًمالا و.. وما  وؽاٞو ؾما مًو ىلص )اًمشقي اًمنمىلاع 

   (3)اها.(عى رده

ومفاٞ ؾما و  "قمؾاقؽٛ اًمالا و  "ومؾٞ ىموًماٝ سمغاػم ىلاىل يمالو ىماول    

 (4)اهاا،(ىلهاٞ اًمظاوهٍ)ىمطٕ سمًٌمٙ اًمٞاطماً ، ىلىماول اإلماوو اًمـاٞىل   

ىلىمااول اًمؼااويض قمقااوض   (5).احلااٍملم يماام ذم إذيمااورىلضمااَو سمااٝ  مااوو 

ىمااول اإلمااوو ىل ،(6)اهااا(ىلوؽااٍه أو وؼااٞل ذم آسمامااًا   قمؾااقؽٛ اًمالاا و)

                                                 

 .4/189 قموكي اًمطوًمبلم  (1)

 .225إذيمور  (2)

 .9/264طموؿمقي اًمشقي اًمنمىلاع قمغم اًمامحػي  (3)

 .11/5، ىلومامى اًمبور  226إذيمور  (4)

 .226أكظٍ إذيمور  (5)

 .333، ىلهنووي اًمَوٜ 11/5اكظٍ ومامى اًمبور   (6)
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ىلحيامؿااٚ أو وؼااول  ذم يمٞكااٝ ؾماا مو ىلضمفااوو يمااوًمٞضمفلم )اًمـااٞىل   

هاٚ  "قمؾاقؽٛ اًمالا و  "ٕ حوسمـو ومقم  ذا ىماول ذم جؾؾاٝ ماٜ اًمصا ة 

حيصٚ ، ىلحيامؿٚ أو وؼول   و  حيصٚ سمٝ اًمامحؾٚ ، أو ٓ ؟ إ ى  أكٝ

عمااو رىلوـااوه ذم ؾمااـٜ أب داىلد  هااٌا ٓ والااامح٘ ومقااٝ ضمٞاسمااو سمؽااٚ طمااول.

ىلاًمؽممااٌ  ىلهمػممهااو سموٕؾمااوكقً اًمصااحقحي قمااٜ أب ضمااٍ  ا جقؿاا٠ 

ضماوسمٍ ، ىماول  ، ىلاؾمؿٝ ضموسمٍ سمٜ ؾمؾقٛ ، ىلىمقٚ ؾمؾقٛ سمٜ  اًمصحوب 

اَلمُ  َعَؾْقَؽ  ، َؿُؼْؾُ :  اقـ بِل   َأَتْقُ   اولي . اهللِ َرُوقَل  َيا  اقس   َتُؼيْؾ  َٓ ))  ىمي

يياَلمُ  َعَؾْقييَؽ  يياَلمُ  َعَؾْقييَؽ  َؿيينِن   اقس  ق ييةُ  اقس 
ىمااول اًمؽممااٌ    . ((ادَْييْقَتك ََتِ

هٌا احلاًوٌ ىلرد ذم  طمًوٌ طمالٜ  حقى.ىمؾً  ىلحيامؿٚ أو وؽٞو

ىلىماااً ىماااول اإلماااوو اًمغاااَازم ذم  (1)اهاااا. (سمقاااوو إطمالاااٜ ىلإيمؿاااٚ

ىلىماول اإلماوو  ،(ؼٞل  قمؾقؽٛ اًمال وأو ووؽٍه ًمؾؿبامًئ )  ((اإلطمقو ))

 (ىلاعمخاماور ٓ وؽاٍه ىلعاى اماٞاب ٕكاٝ ؾما و)اًمـٞىل  ذم إذيمور  

 (2)اها.

                                                 

 .226إذيمور  (1)

 .11/5، ىلومامى اًمبور  226ٍ إذيمور ًمؾـٞىل  أكظ (2)
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اَلمُ  َعَؾْقَؽ  َؿنِن  ))  ىلحيامؿٚ ىمًٞمٝ  ق ةُ  اقس 
 و أمٍا ((ادَْْقَتك ََتِ

ذم اموهؾقاي ذم اًمشاعٍ يمام ذم اًمبقاً   كم يموو  و هٌا  .1

 اًماموزم 

  طموًماي يماٚ ذم اهلل ؾم و قمؾقؽٛ

 طموًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 

ٛي  شمعاٞدىلا ص أىل قمًشمٛ ىل و  عمالاؼ

 اًمؼؾٞب.  أو اعمٍاد سموعمٞشمٟ مٞشمٟ .2 

، أماو (اًمال و قمؾقؽٛ)ىلٕو احل٠ شمٍضمٞا مـٝ امٞاب ومامؼٞل ًمٝ  

ؿعً ذًماٙ . يمام ؾما(قمؾقاٙ اًمالا و)اعمقً وم  شمٍضمٞ مـٝ ردًا ومامؼٞل  

 .ـومٜ سمعْ مشوخي

 ّاخلالصة:

ص  ..سماوًمٞاىل (وىلقمؾاقؽٛ اًمالا )أكٝ ًمٞ ىمول ذم آسمامًا   ا1

 وؽٜ ؾم مًو.

 ..ماٜ هماػم ىلاىل   (قمؾاقؽٛ اًمالا و)ًمٞ ىمول ذم آسماماًا   ا2

، مٕ ىلضمٞب اًمٍد يموو ؾم مًو مٕ اًمؽٍاهي قمـً يمثػم مٜ اًمػؼفو 

 ىلاظمامور اإلموو اًمـٞىل  قمًو اًمؽٍاهي يمم ذم إذيمور.
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أ   –ىلوؽاٍه )ىمول اًمشقي حمؿً كٞاىل  اًمبـامـا٠ ذم هنوواي اًماَوٜ 

اًمال و، ىلقمؾقؽٛ ؾما و ىل و ىلضماى اًماٍد وماقفم، قمؾقؽٛ –ذم آسمامًا  

ىلٓ وؽػ٠ ؾم و قمؾقؽٛ سمؽم  اًمامـاٞوٜ ىلأل، ىليماٌا ًماٞ ىماول  ىلقمؾاقؽٛ 

اًمال و سموًمٞاىل أىل اىمؽمو سموًمصقغي مو هٞ مٜ جقاي اموهؾقاي، يماوو ىماول  

اًمالاا و قمؾااقؽٛ  ااّبحؽٛ اهلل سمااوخلػم، أىل  اابحؽٛ سمااوخلػم اًمالاا و 

الا و قمؾاقؽٛ ىلرمحاي اهلل ، ىلًماٞ ىماول  اًمٙقمؾقؽٛ وم  عى اًمٍد ذم ذًم

اد يش     ٍ ىلسمٍيموشمٝ.. ىلضمى اًمٍد ىلًمؽٜ إىلمم اًمامؼؾقٚ ذم ذًمٙ ًمقبؼٟ ًمؾ

 (1)اها. (وَوً سمٝ قمغم اعمبامًئ سموًمال و يمم هٞ إيمؿٚ ًمٝ

ىلًمااٞ ىمااول  )ً اًمالااؼو   محاااًمشااقي قمؾااٞ  سمااٜ أ اًمع ماايىلىمااول 

اًمال و قمغم ؾمقً .. وموًمٌ  ىموًمٝ امٞهٍ  ىلضمٞب اًمٍد، ىلىمول ؿماقي 

سمعًو اًمٞضمٞب: ٕو هاٌه ًمقالاً  اقغي  قمقاي، ىلًماٞ ىماول اإلؾم و 

اًمال و قمغم مٜ اشمبٕ ا ً .. ص عاى اًماٍد: ٕهناو ًمقالاً ماٜ اًمصاقٖ 

                                                 

 .333هنووي اًمَوٜ  (1)
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طه::  ]  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  چ :اًمنمقمقي أوضًو. ىلأمو ىمًٞمٝ شمعاومم

ٜي اعمالؾؿلم  مم اًمؽػوراٍومفٞ ظموص سموعم [ 47  (1).اها (ؾم ت ِم

 
 
 
 

             

 

                                                 

 .185اًمؼٞل امومٕ اعماملم(1)
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 التحٔة بغري السالو:  حهه ابتداء 
ىلٓ وبااًأ ا أ  ٓ وـبغاا٠ أو وبااًأ ا سمامحقااي همااػم اًمالاا و  ٓ      

 ًمعٌر. 

 ( بوح اخلاػم)يمؼٞل اًمبعْ   ،أمو مو شمالامخًو اًمقٞو مٜ أًمػوظ

ومنكااٝ ٓ والااؿٟ ؾماا و ىلٓ والااامح٘ ضمٞاسمااًو ىلمثؾااٝ  (مالااو  اخلااػم)أىل 

 ، ىلٓ سماالس تااٌه اًمصااقٖ سمعااً أو وااليت سمصااقغي( اابحٙ اهلل سمااوخلػم )

مااٜ هااٌه  ىلٓ سماالس سموًمااًقمو  ًمااٝ  و اؾمااامخًو ؿمااقئوً  اًمالاا و اعمعامااؼمة،

،  ٓ  و وؼصً سمعًو اًمٍد قمؾقٝ شملدوبٝ ًمؽميمٝ ؾماـي ، سمٚ هٞ طمالٜاًمصقٖ

 مباماًئ والامح٘ ٓ): اًمال و. ىمول اًمشقي اسمٜ طمجٍ ا قامؿ٠ ذم اًمامحػي

 كظاػمه ذم ًماٝ ىلدقماوهه ، ضمٞاسماو اهلل ىماٞا  أىل سماوخلػم اهلل  ابحٙ سمـحٞ

ىلكحاٞه (1)اهاا.(اًمالا و ؾماـي ًمؽميمٝ : شملدوبٝ سمنمهوًمٝ وؼصً أو  ٓ طمالٜ

طوًماى ذم اًمـفووي ًمؾشقي اًمٍمكم، ىلاعمغـ٠ ًمؾشاقي اخلطقاى، ىلأؾماـٟ اعم

 ًمؾشقي زيمٍوو  إكصور  ، ىلهمػمهو مٜ يمامى اًمػؼٝ. 

 
                                                 

 .186، ىلاًمؼٞل امومٕ اعمبلم 9/267جػي اعمحاموج  (1)



 إرشاد األنام إىل أحكام السالم

        

 

28 

 
 احلهه لْ سٍله بغري العربٔة:

ىلًمٞ ؾمّؾٛ سمغػم اًمعٍسمقي ضموز ؾم مٝ  و أومفٛ اعمخوـمياى. ىلىماول    

ىلًمٞ أشمٟ سموًمال و سمغػم اًمؾػٔ اًمعٍب هاٚ )ٜ طمجٍ ذم اًمػامى  احلوومٔ اسم

صموًمثفاو عاى عماٜ حيالاٜ  ،ومقاٝ صم صماي أىماٞال ًمؾعؾام  ؟والامح٘ امٞاب

ىلىمااول سمااٜ دىمقاا٘ اًمعقااً اًمااٌ  وظفااٍ أو اًمامحقااي سمغااػم ًمػاأ  .سموًمعٍسمقااي

اًمالاا و مااٜ سمااوب شمااٍ  اعمالااامحى ىلًمااقُ سمؿؽااٍىله  ٓ  و ىمصااً سمااٝ 

 اًمامعظقٛ ماٜ أضماٚ أيماوسمٍ أهاٚ اًمعًىلل قمٜ اًمال و  مم مو هٞ أفمفٍ ذم

 (1)اها. (اًمًكقو 

 

 

 

 
             

                                                 

 .11/15ومامى اًمبور   (1)
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 صٔغة السالو ردًا:
ىل ااقغامٝ ردًا  ىلقمؾااقؽٛ اًمالاا و أىل قمؾقااٙ اًمالاا و ًمؾٞاطمااً،    

، ظم ومًو ًمؾؿامٞزم ومنكٝ ىمول ىليمٌا ًمٞ شمٍ  اًمٞاىل يملو ىمول  قمؾقؽٛ اًمال و

عاَ  ومنو قمؽُ يملو ىمول  اًمال و قمؾقؽٛ ضموز ىلٓ  (1).سمعًو اإلضمَا 

قمؾقؽٛ ومؼٓ. ومؾٞ ىمول  ىلقمؾقؽٛ سموًمٞاىل هٚ وؽٞو ضمٞاسمًو؟ ىماول اإلماوو 

   (2).اها (ومقٝ ىلضمفوو ٕ حوسمـو)اًمـٞىل  ذم إذيمور  

قمؾااقؽٛ أىل ىمااول  اًمالاا و قمؾااقؽٛ،  ىلًمااٞ ىمااول اعمبامااًئ  ؾماا و  

قمؾااقؽٛ ىلًمااٝ أو وؼااٞل   ومؾؾؿجقااى أو وؼااٞل ذم اًمصااٞرشملم  ؾماا و  

 ، ىلًمؽٜ سموًمامعٍوٗ أىلمم.اًمال و قمؾقؽٛ

وودة ىلرمحي اهلل ىلسمٍيموشمٝ اسمامًاً  ىلردًا أيمؿٚ يمم كّ قمغم ذًمٙ ىلز

اًمؼويض أسمٞ احلالٜ اعموىلرد  ذم يماموسمٝ احلوىل  ذم يماموب اًمالػم ىلاإلموو 

ْٜ  (3)أسمااٞ ؾمااعقً اعمامااٞزم ىلكؼؾااٝ قمااـفم اإلمااوو اًمـااٞىل  ذم إذيمااور. اا عي  ومي

اوي  ٍي ِٜ  قِمْؿ الْم   سْما ياَل   طُمصي ياَلمُ  َل َؿَؼيا  اقـ بِيلِّ  إَِؼ  َرُجيٌؾ  َجياءَ  ـَ  اقس 

                                                 

 .9/333اكظٍ اًمـجٛ اًمٞهوج  (1)

 .221إذيمور  (2)

 .221إذيمور  (3)
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اَلمَ  َعَؾْقفِ  َؿَرد  . َعَؾْقُؽؿْ   َجياءَ  ُثؿ  . ((َعْؽٌ ))   اقـ بِلو  َؿَؼاَل  َجَؾَس  ُثؿ   اقس 

يياَلمُ  َؿَؼيياَل  آَخييرُ  ييةُ  َعَؾييْقُؽؿْ  اقس    يَؿَؼييال َؿَجَؾييَس  َعَؾْقييفِ  َؿييَرد  . اهللِ َوَرْ َ

ونَ )) ياَلمُ  َؿَؼياَل  آَخيرُ  َجاءَ  ُثؿ  . ((ِعْؽُ . َوَبَرَفاُتيفُ  اهللِ َوَرْ َيةُ  َؾيْقُؽؿْ عَ  اقس 

. ىلكؼاٚ اسماٜ أسماٞ داهد ىلاًمؽمماٌ أظمٍضماٝ  ((َثاَلُثيقنَ ))  َؿَؼياَل  َؿَجَؾيَس  َعَؾْقفِ  َؿَرد  

مئ   ىئ  چ دىمق٘ اًمعقً قمٜ اسمٜ اًمًٞمقً  أكٝ ومظمٌ مٜ ىمًٞماٝ شمعاومم 

، امااٞاز ذم اًمَوااودة قمااغم اًمؼميمااي  ذا اكامفااٟ  ًمقفااو {86اًمـالااو  } چيئ

 (1)اعمبامًئ.

يماام شمؼااًو ذم  ىلط  ىلوشااؽمط أو وؽااٞو اًمااٍد قمااغم اًمػااٞر،

  اًمال و. 

 

 الرد على األصه:ّ السالو  نٔفٔة
قمغم أ ٛ، ىلمٜ  ؾمؾ ٛعى امؿٕ سملم اًمؾػٔ ىلاإلؿمورة قمغم مٜ 

، ومانو قمؾقٝ مجٕ سمقـفم أ  اًمؾػٔ ىلاإلؿمورة أوضًو ًمؼًرشمٝ قمغم اًمـط٘ رد  

 والاؼٓ قمـاٝ وماٍض ص عؿٕ سمقاـفم.. ص والاامح٘ اماٞاب  و ؾماّؾٛ، ىلص
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 ؿمورة إظمٍس اسمامًاً  ىلردًا ىلعى اًمٍد قمؾقاٝ  ئ. ىلدمَامٞاب  و رد  

 (1) و اسمامًا  اًمال و سموإلؿمورة.
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 حهه اإلشارة بالسالو مً الياطل:
ٔ   مٜ اًمـاوـم٘ ظما   إىلمم ىلٓ عاى  او  ىلاإلؿمورة سمٝ سم  ًمػ

حياٍ  رأؾماٝ يمام وػعاٚ ٕهنو ٓ شمالؿٟ ؾما مًو،يملو وشاػم سمقاًه أىل :رد

، ومانو فوأىل سمضٞئٛ سمبٞق اًمالقورة مثً  أو والؾه  أوضوً  ىلمٜ ذًمٙ .اًمؽثػم

س سماالو ىلٓ سماالهااٌا ٓ والااؿٟ ؾماا مًو ىلٓ والااامح٘ وموقمؾااٝ ضمٞاسمااًو، 

اكامباوه اعمالاؾ ٛ قمؾقاٝ ًمقؾامػاً كحاٞه صماٛ  ًِ ْػاؾي والامخًو سماٞق اًمالاقورة ًمِ 

هماػم ًمػأ والؾٛ قمؾقٝ ومقجؿٕ ذم ؾم مٝ سملم اًمؾػٔ ىلاإلؿمورة، أمو ماٜ 

أومضااٚ،  يمااًٌمٙ ىلامؿاإ سماالم اإلؿمااورة ىلاًمااٍدوماا  والااؿٟ ؾماا مًو، 

 ً ىلردت أطمودوٌ ضمقًة ا يمام ىماولىلوالامثـٟ مٜ ذًمٙ طموًمي اًمص ة ومؼ

ىلماٜ رد اًمال و ىلهاٞ وصاكم  ؿماورة،  مٜ أكٝ  (1)احلوومٔ اسمٜ طمجٍا

ْٜ ذًماٙ ماو رىل   ا ً   أيِب  قمي ْق اعي ِر  ؾمي ًْ   اقـ بِيلِّ  َعيَذ  َويؾ ؿَ  َرُجياَلً  َأنْ  ،اخْلُا

 َاِلةِ  ِف  َوُهق ياَل  َويؾ ؿَ  َؿَؾي    إَِشياَرًة،  اقـ بِيلو  َؿيَرد   اقص   َكيُردو  ُفـ يا))  ـَ

يياَلمَ  يياَلةِ  ِف  اقس  ـْ  َؿـُِفْقـَييا اقص  ىلوالااامثـٟ ، اًمطااؼماع ىلاًمبااَارأظمٍضمااٝ  ((َذقِييَؽ  َعيي
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يمًٌمٙ ماٜ يماوو ذم ؿماغٚ وؿـعاٝ ماٜ اًماامؾػٔ سمجاٞاب اًمالا و، ىموًماٝ 

 (1)احلوومٔ اسمٜ طمجٍ.

 احلهه لْ سله نٌل على اآلخر:
ٚ  قمغم أظمٍ معًو ًمَو يمً  ماـفم اًماٍ د، ومانو ؾماؾٛ     ىلًمٞ ؾمؾٛ يم

ٚ  قمغم أظمٍ مٍشمبًو يمػٟ اًمثوع ؾم مٝ ردًا أ  أو ؾما و اًمثاوع ىلهاٞ  يم

اعماملظمٍ وؽٞو ردًا قماغم ؾما و إىلل ٕكاٝ عاٞز أو وؽاٞو اًماٍد سمؾػأ 

ىلىماول اًمؼاويض طمالالم  .اًمال و قمؾقؽٛ يمم شمؼًو ذم  قغي اًمال و رداً 

ً  ماـفم  ىلأسمٞ ؾمعقً اعمامٞزم   و ؾمؾ ٛ أطمًمهو سمعً أظمٍ يماوو يماٚ ىلاطما

 ماـفم أو واٍد  قماغم  اوطمبٝ، 
 ً مبامًئًو سموًمال و، ومقجاى قماغم يماٚ ىلاطما

ىلاًمصٞاب مو ذيمٍكوه أىلًٓ مٜ أكٝ يمػٟ اًمثوع ؾما ُمٝ ردًا قماغم إىلل ، 

 (2)يمم ىموًمٝ اإلموو اًمـٞىل .
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 –أ  سمالا مٝ  –سمٝ  –أ  اًمثوع  – ذا ىمصً   ٓ)ىلىمول ذم اعمغـ٠ 

 (1)اها. (آسمامًا  وم  وؽػ٠ يمم ىموًمٝ اًمَريمٌم ًمٍمومٝ قمٜ امٞاب

 :احلهه لْ سله علُٔ مجاعة
 و ىلًمٞ ؾمؾٛ قمؾقٝ مجوقماي  دومعاي ىلاطماًة يمػاوه ىلقمؾاقؽٛ اًمالا و 

ىمصً اًمٍد قمغم مجقعفٛ ىلوالؼٓ قمـٝ ومٍض امؿقإ يمام ًماٞ  اغم قماغم 

اه، ضمـوئَ   ة ىلاطمًة يمم ك  ٍ ؼؾٝ ذم اعمجؿٞع قمٜ اعمامٞمم ىلاًمٍاومع٠ ىلأىم

أّمو  ذا ص وؼصً اًمٍد قمؾاقفٛ ذم اًمٍد قمؾقفٛ،  عَئىلمثؾٝ ًمٞ أـمؾ٘ ومنكٝ 

 (2) .مجقعًو ص والؼٓ قمـٝ اًمػٍض

أمو ًمٞ ؾماؾٛ مجوقماي قماغم ىلاطماً مػٍىماٞو أ  هماػم ماٍشمبلم ومفاٚ 

عَئااٝ أو وااٍد قمؾااقفٛ مااٍة ىلاطمااًة سمؼصااً اًمااٍد قمااغم امؿقاإ أىل ماإ 

أىل ٓ سمً مٜ اًمٍد قماغم امؿقإ ؟ حواى قمباورة اًمشاقي اسماٜ  اإلـم ق

أكاٝ ٓ وماٍق سمالم أو  ((اًمـفوواي))ىلاًمشقي اًماٍمكم ذم  ((اًمامحػي))طمجٍ ذم 

والااؾؿٞا دومعااي ىلاطمااًة أىل مااٍشمبلم،  ٓ أهنااٛ اؿمااؽمـمٞا قمااًو اًمػصااٚ 
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، ىلقمًو ـمٞل اًمػصٚ سمالم -اًمشقي اسمٜ طمجٍ  سمًٌمٙ يمم قمؼم -اًمضور 

ىلىمً شمؼًو  ،(1) -٠ قمبورة اًمشقي اًمٍمكم يمم ه -ؾم و إىلل ىلامٞاب 

ذم  ىلط اًمال و أكٝ وشؽمط آشمصول، ىلهاٌا واًل قماغم أكاٝ ًماٞ يماوو 

اعمالااؾؿٞو يمثااػموٜ ؾمقحصااٚ ومصااٚ ضااور ىلتااٌا وؾَمااٝ اًمااٍد قمااغم 

ىلفموهٍ يم و اعمجؿٞع أكٝ ٓ وماٍق سمالم )امؿقٕ. ىمول اًمشقي اخلطقى  

اعمامالظمٍوٜ ىلاطمًة أىل مامػاٍىملم ىلهاٞ يمام ىموًماٝ سمعاْ أو والؾؿٞا دومعي 

دومعي ىلاطمًة. أماو ًماٞ ؾماؾؿٞا ىلاطماًًا سمعاً ىلاطماً  فموهٍ ومقم ًمٞ ؾمؾؿٞا

ٍ  أكاٝ  ط طمصاٞل  ىليموكٞا يمثػموٜ وم  حيصاٚ اًماٍد ًمؽؾفاٛ  ذ ىماً ما

   (2)اها. (اًمٞاضمى أو وؼٕ مامصً  سموٓسمامًا 

 نٔفٔة السالو على اجلناعة: 
ىل  ذا دظمٚ ؿمخّ قمغم مجوقمي ىمؾقؾي وعؿفاٛ ؾما و ىلاطماً..     

 ؾماا و ىلاطمااً قمااغم مجااقعفٛ، ىلمااو زاد مااٜ  صااقّ اىمامٍماا قمااغم

، ىلوؽػا٠ أو واٍ ، ومؿاٜ زاد ماـفٛ.. ومفاٞ سمعضفٛ.. ومفاٞ أدب   ً د ىلاطما
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ىل و ؾمااّؾٛ قمااغم مجاإ ٓ وـامنماا ومااقفٛ اًمالاا و اًمٞاطمااً يمومااومٕ  ،أدب

ىلاعمجؾُ ىلاحلػٚ.. وموًمالـّي أو وباماًئ سماٝ اًماًاظمٚ ذم أىلل دظمًٞماٝ  ذا 

مجقإ ماٜ ؾماؿعٝ،  ؿموهً اًمؼٞو، ىلومد  سماًٌمٙ ؾماـي اًمالا و ذم طما٘

ىلوااًظمٚ ذم ومااٍض يمػووااي اًمااٍد مجقاإ مااٜ ؾمااؿعٝ، وماانو أراد امؾااٞس 

ومقفٛ.. ؾمؼٓ قمـٝ ؾمـي اًمال و وماقؿٜ ص والاؿعٝ ماٜ اًمباوىملم، ىل و أراد 

أو عؾُ ومقؿٜ سمعًهٛ ممٜ ص والؿٕ ؾم مٝ اعمامؼًو.. ومؼً ىماول اإلماوو 

ومقٝ ىلضمفوو ٕ حوسمـو   أطماًمهو  أو ؾماـي اًمالا و قمؾاقفٛ )اعموىلرد   

صااؾً سموًمالاا و قمااغم أىلائؾفااٛ، ٕهنااٛ مجاإ ىلاطمااً، ومؾااٞ أقمااود ىمااً طم

 اًمال و قمؾقفٛ.. يموو أدسمًو، ىلقمغم هٌا  

أ  أطمً مٜ أهٚ اعمالاجً رّد قمؾقاٝ.. ؾماؼٓ سماٝ وماٍض اًمؽػوواي 

 قمٜ مجقعفٛ.

ىلاًمٞضمااٝ اًمثااوع  أو ؾمااـي اًمالاا و سموىمقااي عمااٜ ص واابؾغفٛ ؾماا مٝ 

د اًمالا و اعمامؼًو  ذا أراد امؾٞس ومقفٛ ومعغم هٌا  ٓ والاؼٓ وماٍض ر

 (1)اكامفٟ يم ما اعموىلرد . (اعمامؼًو قمٜ إىلائٚ سمٍد إىلاظمٍ

                                                 

 .233اكظٍ إذيمور ًمؾـٞىل   (1)



 إرشاد األنام إىل أحكام السالم

        

 

37 

 خيااّ أو وماالراد مجوقمااي رضمااٚ ًمؼاا٠  ذا)ىلىمااول اإلمااوو اعمامااٞزم  

 ىلإًمػاي، اعمماكالاي اًمالا و ماٜ اًمؼصً يمٍه، ٕو سموًمال و مـفٛ ـموئػي

 ؾمااااببو  ااااور ىلرسماااام ، ًمؾبااااوىملم  حيااااوش اًماااابعْ  صااااقّ ىلذم

 (1).اها(ًمؾعًاىلة

 

ؾٛ اًمٍايماى قماغم اعماويش ىلاعماويش قماغم اًمٞاىماٗ، ىلوـًب أو والا

 ِب أُ  ْٜ ، ومعاىلاًمصغػم قمغم اًمؽبػم ىلاًمؼؾقٚ قمغم اًمؽثاػم ذم طماول اًمام ىما٠

  ْٜ ؾُمٞلِ  قمي ُٝ   اهللِ ري ك  ولي  أي افُِع  ُيَسؾِّؿُ  ))  ىمي  َوادَْياِ   ادَْياِ   َعَذ  اقر 

، ىلذم رىلاوااي ر  ىلمالااؾٛاًمبخااوأظمٍضمااٝ  ((اْقَؽثِييرِ  َعييَذ  َواْقَؼؾِقييُؾ  اْقَؼاِعييدِ  َعييَذ 

ِغرُ  ُيَسؾِّؿُ ))ًمؾبخور   َعيَذ  َواْقَؼؾِقيُؾ  اْقَؼاِعيدِ  َعيَذ  َوادَْارو  اْقَؽبِرِ  َعَذ  اقص 

 .((اْقَؽثِرِ 

ىمااول )ومؾااٞ قمؽااُ ص وؽااٍه، ىمااول اإلمااوو اًمـااٞىل  ذم إذيمااور  

أ حوسمـو ىلهمػمهٛ مٜ اًمعؾم   هاٌا اعماٌيمٞر هاٞ اًمالاـي، ومؾاٞ ظماوًمػٞا 

. ص وؽااٍه، حح سمااٝ  اًمٍايمااى أىل امااوًمُ قمؾااقفم.ومالااّؾٛ اعمااويش قمااغم
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ً اعماماٞزم ىلهماػمه، ىلقماغم مؼامها هاٌا  ٓ وؽاٍه اسماماًا  اإلموو أسماٞ ؾماع

اًمؽثػموٜ سموًمال و قمغم اًمؼؾقٚ ىلاًمؽبػم قمغم اًمصغػم، ىلوؽٞو هٌا شمٍيماًو 

عمو والامحؼٝ مٜ ؾم و همػمه قمؾقٝ، ىلهٌا إدب وماقم  ذا شم ىماٟ آصمـاوو 

.. ومانو اًماٞارد وباًأ سموًمالا و ىمعاٞد أىل ىموقماً ٘ أمو  ذا ىلرد قمغمذم ـمٍو

سمؽٚ طمول، ؾمٞاً  يموو  غػمًا أىل يمبػمًا، ىمؾقً  أىل يمثػمًا، ىلؾماّؿٟ ىماويض 

اًمؼضوة هاٌا اًمثاوع ؾماـي، ىلؾماّؿٟ إىلل أدسماًو، ىلضمعؾاٝ دىلو اًمالاـي ذم 

 قماٜ اًمعقاً دىمقا٘ سماٜ ىلكؼٚ)ىلىمول احلوومٔ اسمٜ طمجٍ   (1)اها. (اًمػضقؾي

 ومانو ،اًمامؼقاو  ذا اًمؽباػم قماغم اًمصاغػم شمالاؾقٛ ذم إمٍ حمٚ أو رؿمً سمٜ

 أىل رايمبالم يموكاو وىل  ،اًمٍايماى سماًأ موؿماقو ظماٍىلأ رايمباو أطمًمهو يموو

 ٓ اعمـوؾماابوت هااٌه  ىلهمااػمه اعمااوزر  ىلىمااول .اًمصااغػم سمااًأ موؿمااقلم

 اًمٞاضمبي اًمعؾٚ كصى شمـصى ص ٕهنو  وًمػفو سمجَئقوت قمؾقفو وعؽمض

 قماغم ومالؾٛ اعمويش امًأاسم ًمٞ طمامٟ ،قمـفو وعًل أو عٞز ٓ طمامٟ آقمامبور

 أو هماػم ،ىل ومشاوئٝ اًمالا و سمنفمفاور ًمألماٍ ممامثاٚ ٕكٝ وؿامـٕ ص اًمٍايمى
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 ؾمابقٚ قماغم إماٍ سمؿعـاٟ ظماؼم ىلهاٞ أىلمم احلاًوٌ ذم صمبً مو مٍاقموة

 ظما   وؽٞو سمٚ ،اًمؽٍاهي اعمالامحى شمٍ  مٜ وؾَو ىلٓ ،آؾمامحبوب

 شموريمااو اعماالمٞر يمااوو أظمااٍ ومبااًأه سموٓسمامااًا  اعماالمٞر شمااٍ  ومؾااٞ ،إىلمم

 شموريماااو ومقؽاااٞو سماااودر  و  ٓ ،ًمؾالاااـي وماااوقم  ىلأظماااٍ ًمؾؿالاااامحى

 دل ماو اعماويش أىل اًمٍايماى ظماوًمٗ ًمٞ  اعمامٞزم ىلىمول .أوضو ًمؾؿالامحى

 ًماٞ  اًمؽٍماوع ىلىماول .طماول سمؽاٚ وباًأ ىلاًماٞارد  ىمول ،يمٍه اخلؼم قمؾقٝ

 ٕو ،مـوؾمابو ًمؽاوو اًمؼؾقاٚ وباًأ ىلاًمؽثاػم اًمصاغػم وبًأ اًمؽبػم أو ضمو 

 سماًأ ومانذا ،اًمؽثاػم ماٜ ىلاًمؼؾقاٚ اًمؽباػم ماٜ خياو  اًمصغػم أو اًمغوًمى

 ؿماالو مااٜ يماوو عمااو ًمؽااٜ ،ىلاًمؼؾقاٚ اًمصااغػم مـااٝ أماٜ ىلاًمؽثااػم اًمؽباػم

 (1)اها.(اًمامٞاضٕ ضموكى اقمامؼم سمعضو سمعضفٛ ولمٜ أو اعمالؾؿلم

أ  )ىلىمول اإلموو اًمَرىموع ذم طمؽؿي ؾم و اًمٍايمى قمغم اعمويش  

 (اًمامٞاضٕ، ىموًمٝ اسمٜ سمطول وبًهه سموًمال و ًمئ  وامؽؼم سمٍيمٞسمٝ ومػمضمٕ  مم

 (2)اها.

                                                 

 .11/19ومامى اًمبور   (1)

، ىلاكظٍ أىلضمَ 485ص 4 ح اًمَرىموع قمغم اعمٞـمل ا ـمبعي دار  طمقو  اًمؽماث اًمعٍب ا ج (2)

 .9/136، ىل رؿمود اًمالور  17/165اعمالوًمٙ 
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ض )ىلىمول اإلموو اعموزر    ّٞ ٕو ًمؾٍايمى مَواي قماغم اعماويش ومعا

 (1)اها. (مٜ اًمَهٞ ًو قمؾقٝقوـماًمٍايمى اطمامأو وبًأ 

ّٕو ىلضٕ اًمال و  كم هاٞ حلؽؿاي  زاًماي )ىلىمول اًمشقي اًمطّقب٠  

 اخلٞ  مٜ اعمؾامؼقلم  ذ اًمامؼقو أىل أطمًمهو، أىل عمعـاٟ اًمامٞاضإ اعمـوؾماى

حلااول اعمااممٜ ًمؾامعظااقٛ ٕو اًمالاا و  كاام وؼصااً سمااٝ أطمااً أمااٍوٜ  مااو 

 (2)اها. (ايمامالوب ىلدي  أىل اؾمامًوموع مؽٍىله

 والّؾٛ اًمٍايمى قمغم اعمويش ًمٞضمفلم )ىلىمول اإلموو اًمٍاز   

 أطمًمهو  أو اًمٍايمى أيمثٍ هقبي ومال مٝ وػقً زىلال اخلٞ .

، ىلأماو ىلاًمثوع  أو اًمامؽؼم سماٝ أًمقا٘ وماُلمٍ سموٓسماماًا  يم٢اًا ًماًٌمٙ

اًمؼوئٛ قمغم اًمؼوقمً ومألكٝ هٞ اًمٌ  ىل اٚ  ًمقاٝ، وم سماً ىلأو وػاامى هاٌا 

 (3)اها. (اًمٞا ٚ اعمٞ ٞل سموخلػم

                                                 

، 9/136، ىل رؿماود اًمالاور  17/165، ىلأىلضمَ اعمالوًمٙ 11/165أكظٍ ومامى اًمبور   (1)

 .4/485ىل ح اًمَرىموع 

 .4/485، ىل ح اًمَرىموع 9/136، ىل رؿمود اًمالور  17/165أكظٍ أىلضمَ اعمالوًمٙ  (2)

 .1/166أكظٍ أىلضمَ اعمالوًمٙ  (3)
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احلؽؿااي عمااٜ  ع  ااٛ  ذيمااٍ ىمااول اسمااٜ سمّطااول قمااٜ اعمفؾااى ذم

شمالااؾقٛ اًمصااغػم ٕضمااٚ طماا٘ اًمؽبااػم ٕكااٝ ُأمااٍ سمامااٞىمػمه )آسمامااًا   

أقمظاٛ،  ىلاًمامٞاضٕ ًمٝ، ىلشمالؾقٛ اًمؼؾقٚ ٕضمٚ طما٘ اًمؽثاػم ٕو طمؼفاٛ

ىلشمالؾقٛ اعمور ًمشبفٝ سموًمًاظمٚ قمغم أهٚ اعمـاَل، ىلشمالاؾقٛ اًمٍايماى ًمائ  

 (1).اها(وامؽؼم سمٍيمٞسمٝ ومػمضمٕ  مم اًمامٞاضٕ

 

 :ٌُ  تيبٔ
ىلىمااً أسمااً  )ىمااول اإلمااوو اًمؼالااط ع ذم  رؿمااود اًمالااور      

ؾممآً ومؼول   ذا يموو اعمشاوة يمثاػمًا ىلاًمؼوقماًىلو ((  وطمى اًمؽٞايمى))

طمؽؿٝ ؟ ىلأضموب سملكٝ وامالاوىمٓ امفاماوو ا أ  ىمؾقً  ومفم مامعورضوو ومم 

يمثٍة اعمشوة ىلىمعٞد اًمؼؾقٚ ا ىلوؽاٞو طمؽاٛ ذًماٙ طمؽاٛ رضمؾالم اًمامؼقاو 

معًو وملهيم اسمامًأ سموًمالا و ومفاٞ ظماػم، أىل وٍضمإ فماوهٍ أماٍ اعماويش ا أ  

 (والاّؾٛ اعماويش ا ىليماٌا اًمٍايماى ومنكاٝ وٞضماى إماوو ًمامالاؾطٝ ىلقمؾاٞه

 (2)اها.

                                                 

 .11/18، ىلومامى اًمبور  9/136أكظٍ  رؿمود اًمالور   (1)

 .11/19، ىلاكظٍ ومامى اًمبور  9/136 رؿمود اًمالور   (2)
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 (ىلاًمؼؾقاٚ قماغم اًمؽثاػم)  ىمًٞماٝ)ىمول قمؿاًة احلػاوظ اسماٜ طمجاٍ  

شمؼًو شمؼٍوٍه، ًمؽٜ ًمٞ قمؽاُ إماٍ ومؿاٍ مجإ يمثاػم قماغم مجإ ىمؾقاٚ، 

ٍّ اًمؽبااػم قمااغم اًمصااغػم، ص أر ومقفااو كصااًو. ىلاقمامااؼم اًمـااٞىل   ىليمااٌا ًمااٞ ماا

اًمٞارد وبًأ ؾماٞا  يماوو  اغػمًا أو يمباػمًا ىمؾاقً  أو يمثاػمًا،   اعمٍىلر ومؼول

 (1)ها.ا (ىلوٞاومؼٝ ىمٞل اعمفؾى   و اعمور ذم طمؽٛ اًمًاظمٚ

طمو ااٚ مااو ذم هااٌا احلااًوٌ أو اعمػضااٞل )ىلىمااول اسمااٜ اًمعااٍب  

 (2)اها. (سمـٞع مو وبًأ  اًمػوضٚ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

                                                 

 .11/18ومامى اًمبور   (1)

 

 .11/18أكظٍ ومامى اًمبور   (2)
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 حهه إذا تالقى رانباٌ أّ ماشٔاٌ:
ىمااول قمؿااًة احلّػااوظ احلااوومٔ  سمااٜ طمجااٍ اًمعالااؼ ع ذم ومااامى      

او ىلشمبؼٟ  اٞرة ص شمؼإ مـصٞ اي ىلها٠ ماو  ذا شم ىماٟ ماور)اًمبور   

رايمبوو أىل موؿمقوو،  ىلىمً شمؽؾٛ قمؾقٝ اعموزر ، ومؼول  وبًأ إدكٟ ماـفم 

 ومقفاو إقمغم ىمًرًا ذم اًمًوٜ  ضم ًٓ ًمػضؾٝ، ٕو ومضقؾي اًمًوٜ مٍهّماى

ذم اًمنمع، ىلقماغم هاٌا ًماٞ اًمامؼاٟ رايمباوو ىلمٍيماٞب أطماًمهو أقماغم ذم 

احلُ مٜ مٍيمٞب أظمٍ يمومؿٚ ىلاًمػاٍس ومقباًأ رايماى اًمػاٍس أىل 

 مم أقم مهاو ىماًرا ذم اًماًوٜ ومقباماًهه اًماٌ  دىلكاٝ هاٌا  وؽامػا٠ سماوًمـظٍ

اًمثوع أفمفٍ يمم ٓ كظٍ  مم مٜ وؽٞو أقم مهو ىمًرا مٜ ضمفاي اًماًكقو  ٓ 

أو وؽٞو ؾماؾطوكو خيشاٟ مـاٝ ىل ذا شمالاوىل  اعمام ىمقاوو ماٜ يماٚ ضمفاي، 

 (1)اها. (ومؽٚ مـفم ملمٞر سموٓسمامًا ، ىلظمػممهو مٜ سمًأ سموًمال و

 

 
 

             

                                                 

 .9/136، ىلأكظٍ  رؿمود اًمالور  18ا  11/17ومامى اًمبور   (1)
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 لْ سله على شخص ثه لكُٔ ثاىًٔا: احلهه
 والاؾٛ أو ًماٝ والاٜ ، ىماٍب قماغم ًمؼقاٝ صماٛ  كالاوو قمغم ؾمؾٛ  ذاىل

             قمؾقاااٝ اشمػااا٘)ىماااول اإلماااوو اًمـاااٞىل    ىلأيمثاااٍ، ىلصموًمثاااو صموكقاااو قمؾقاااٝ

ْٜ  (1) ،اهـ( حوسمـوأ عي ةي  أيسمِاٟ ومي ٍي ْوا ٍي ؾُماٞلِ    ُه ْٜ ري ا اولي   اهللِ قمي  إَِذا))  ىمي

 َأوْ  ِجيَدارٌ  َأوْ  َشيَجَرةٌ  َبْقيـَُفَ   َحاَقْ   َؿنِنْ  َعَؾْقفِ  َؿْؾُقَسؾِّؿْ  َأَخاهُ  َأَحُدُفؿْ  َقِؼكَ 

 .أسمٞ داىلدأظمٍضمٝ ((َأْيًضا َعَؾْقفِ  َؿْؾُقَسؾِّؿْ  َقِؼَقفُ  ُثؿ   َحَجرٌ 

 

 :  ّّجْب الردالسالو عيد املفارقة 
 ذا يموو ضموًمالًو مٕ أطمً ىلأراد مػورىمامٝ وموًمالـي أو والؾٛ قمؾقاٝ      

 اًمٍد قمغم هٌا اًمال و. ذا ىموو ىلعى 

ىلىمول اإلموموو اًمؼويض طماللم ىل وطمبٝ أسمٞ ؾمعقً اعمامٞزم يمام     

ضمٍت قمودة سمعْ اًمـاوس سموًمالا و قمـاً مػورىماي اًمؼاٞو، )ذم إذيمور  

ىلذًمٙ دقماو  والاامحى ضمٞاسماٝ ىلٓ عاى ٕو اًمامحقاي  كام شمؽاٞو قمـاً 

 (2)اها. (اًمؾؼو  ٓ قمـً آكٍما 

                                                 

 .225إذيمور  (1)

 .233أكظٍ إذيمور ًمؾـٞىل   (2)
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 شاويش اعمامالظمٍ اعماماٞرم ؾماـيىلىمً رد يم مفم اإلماوو أسماٞ سمؽاٍ اًم

مئي ا ىلاعمامؼًو هٞ حمؿً سمٜ طمومً أب سمؽاٍ اًمشاويش ؾمبٕ ىلمخال (537)

هاٌا ا أ  )مخُ ىلصممكلم ىلأرسمٕ موئاي ا طمقاٌ ىماول   (485) اعمامٞرم ؾمـي

: ٕو اًمال و ؾمـي قمـً آكٍما  يمام هاٞ ؾماـي   ً يم و اإلموملم ا وموؾم

ؾماـٜ ))يمام ذم  ىلهاٞ ىمًٞماٝ  (1)اها. (قمـً امؾٞس ىلومقٝ هٌا احلًوٌ

 َؿْؾُقَسييؾِّؿْ  ادَْْجؾِييسِ  إَِؼ  َأَحييُدُفؿْ  اْكَتَفييك إَِذا))   ((اًمؽممااٌ ))ىل (( أب داىلد

ـَ  بِيَلَحؼ   إُوَؼ  َؿَؾْقَسيِ   َؿْؾُقَسيؾِّؿْ  َيُؼيقمَ  َأنْ  َأَرادَ  َؿنَِذا ، ىماول (( ِأِخيَرة ِمي

 (2)اها. (ىلهٌا اًمٌ  ىموًمٝ اًمشويّش هٞ اًمصٞاب)اإلموو اًمـٞىل   
 
 
 
 
 

             

                                                 

 .233أكظٍ إذيمور  (1)

 .233إذيمور  (2)
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 حهه السالو على الفاسل ّاملبتدع:

ىلٓ وبااًأ سموًمالاا و وموؾمااؼًو ىلٓ مبامااًقمًو ىلٓ وااٍّده قمؾااقفم  ٓ    

ىلأمو اعمبامًع ىلماٜ اىماؽم  ذكباًو )ًمعٌر. ىمول اإلموو اًمـٞىل  ذم إذيمور  

قمظااقًم ىلص وامااى مـااٝ، ومقـبغاا٠ أو ٓ والااّؾٛ قمؾااقفٛ ىلٓ وااٍد قمؾااقفٛ 

اًمبخاور  ىلهماػمه ماٜ اًمعؾام ، ىلاطماامٍ اإلماوو أسماٞ اًمال و، يماٌا ىماول 

قمبًاهلل اًمبخور  ذم  حقحٝ ذم هٌه اعمالالًمي سمام رىلوـاوه ذم  احقح٠ 

طمقااٌ  ؾااٗ قمااٜ  اًمبخااور  ىلمالااؾٛ ذم ىمصااي يمعااى سمااٜ موًمااٙ 

 َعَؾْقيفِ  اهللُ َصيذ   اهللِ َرُويقُل  َوَ َيك)  همَىلة شمبٞ  هاٞ ىلرومقؼاوو ًماٝ، ىماول

ـْ  َوَوؾ ؿَ   َوَويؾ ؿَ  َعَؾْقيفِ  اهللُ َصيذ   اهللِ َرُويقَل  آِت  َوُفـْيُ  ،ـيال: اَفاَلِمـَ  َع

قُل: َعَؾْقييفِ  َؿُلَوييؾِّؿُ  ـُ كَ  َهييْؾ  َؿييَل يياَلمِ  بِييَردِّ  َشييَػَتْقفِ  َحيير  ؟ َأمْ  اقس  ىمااول  (َٓ

ىلىمااول قمبااًاهلل سمااٜ قمؿااٍىل  ٓ شمالااؾؿٞا قمااغم  سمااي اخلؿااٍ.   اًمبخااور 

ىلظماو   ىمؾً  ومنو اضطٍ  مم اًمال و قماغم اًمظؾؿاي سمالو دظماٚ قمؾاقفٛ
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شمٍشمى مػالًة ذم دوـاٝ أىل دكقاوه أىل همػممهاو  و ص والاّؾٛ، ؾماّؾٛ قمؾاقفٛ. 

ىمول اإلموو أسمٞسمؽٍ سمٜ اًمعٍب  ىمول اًمعؾم   والّؾٛ، ىلوـاٞ  أو اًمالا و 

 (1)اها. (اؾمٛ مٜ أؾمم  اهلل شمعومم، اعمعـٟ اهلل قمؾقؽٛ رىمقى

 
 حهه السالو على اجمليٌْ ّالسهراٌ:

 ٓكامػو  اًمامؽؾقٗ ومقفم، ىلٓ  والؾٛ قمغم جمـٞو ىلٓ ؾمؽٍاو ىلٓ   

يمام  اًمال و قمبودة ىله٠ ٓ شمؼصاً ماـفم.، ٕو قمؾقفمعى رد اًمال و 

 ذم اعمجؿٞع ىلأؾمـٟ اعمطوًمى.

 

 احلهه لْ مر يف السْم:  

ٍّ ذم ؾمٞق أىل مجٕ ٓ وـامنم ومقفٛ اًمال و اًمٞاطمً ؾماّؾٛ       ىلًمٞ م

مٝ قمغم مٜ وؾقاٝ ومؼآ أىلًٓ ىل و  ّطاٟ ىلضمؾاُ  مم ماٜ ص والاؿٕ ؾما 

لم سماٍد أظمٍوٜ.ىماول اإلماوو صموكقًو ىلٓ والؼٓ اًمػٍض قمٜ إىلًما ؾمّؾٛ

 ذا مشٟ ذم اًمالٞق أىل اًمشاٞارع اعمطٍىلىماي يمثاػمًا )اًمـٞىل  ذم إذيمور  

                                                 

 .231إذيمور  (1)
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ىلكحٞ ذًمٙ ممو وؽثٍ ومقٝ اعمام ىمٞو.. ومؼً ذيمٍ أىمه اًمؼضوة اعموىلرد   

أو اًمال و هـو  كم وؽٞو ًمبعْ اًمـوس دىلو سمعْ ىمول  ٕكٝ ًمٞ ؾماّؾٛ 

يمٚ مٜ ًمؼ٠.. ًمامشوهمٚ سمٝ قمٜ يمٚ مفٛ، ىلخلٍج سماٝ قماٜ اًمعاٍ ،  قمغم

ىمول  ىل كم وؼصً تٌا اًمال و أطماً أماٍوٜ   ّماو ايمامالاوب اًماٞد، ىل ّماو 

 (1). اها(اؾمامًوموع مؽٍىله
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 عرف ّمً مل ٓعرف:ٓالسالو على مً 
ىلاًمالـي أو والؾٛ قمغم مٜ وعٍ  ىلمٜ ٓ وعٍ  ومانو ماٜ لوماوت 

ٓ والؾٛ اًمٍضمٚ  ٓ قمغم مٜ وعٍ  ىله٠ مٜ قم ماوت لظمٍ اًمَموو أو 

ـْ  إِن  ))ىماول   ىمٍب اًمالاوقمي يمام ىلرد ذم طماًوٌ اسماٜ مالاعٞد أكاٝ   ِمي

اطِ  اَعةِ  َأْْشَ ُجُؾ  َيُؿر   َأنْ  اقس  ْ  َٓ  ادَْْسِجدِ  ِفْ  اقر   َوَأنْ  ، َرْفَعَتيْػِ  ؿِْقيفِ  ُيَصيغِّ

ُجُؾ  ُيَسؾِّؿَ  َٓ  ٓ   اقر  ـْ  َعَذ  إِ دَ  َوَأنْ  ، ُف َيْعرِ  َم بِلو  َيْزُ يْقَ   اقص  أظمٍضماٝ  ((اقش 

أ  ععؾااٝ ىلمعـااٟ أو وااؼمد اًمصااب٠ اًمشااقي   ،اًمطااؼماع ىلاًمبقفؼاا٠ ىلاسمااٜ ظمَوؿااي

ْٜ قماغم هاٌه اًمالاـي،  ىلىمً طماٌ رؾماٞل اهلل  رؾمًٞمٝ ذم طمٞائجٝ. ا  وميعي

 ًِ ْباا ِٜ  اهللِ قمي ىل سْماا  ٍ ْؿاا يِضي  قمي ااـُْفمي  اهلُل ري  َأيو  :  اقـ بِييل   َوييَلَل  َرُجيياًل  َأن    قمي

ْواَلمِ  ؟ اْْلِ اولي  َخْرٌ ياَلمَ  َوَتْؼيَرأُ  اقط َعيامَ  ُتْطِعيؿُ ))  ىمي ـْ  َعيَذ  اقس   َعَرْؿيَ   َمي

ـْ  ْ  َوَم ومؿٜ ًمؼقاٝ ؾماٜ ًماٝ أو والاؾٛ قمؾقاٝ ىل و ص اًمبخاور .أظمٍضمٝ  ((َتْعِرْف  َل

وعٍومااٝ، ىلذم ذًمااٙ  ظماا ص اًمعؿااٚ هلل ىلاؾمااامعمل اًمامٞاضاإ ىل ومشااو  

ىلىماول اسماٜ  (1).، يمم ىموًمٝ اإلماوو اًمـاٞىل اًمال و اًمٌ  هٞ ؿمعور إمي 

ذم منمااىلقمقي اًمالاا و قمااغم همااػم اعمعٍومااي اؾمااامػاموح ًمؾؿخوـمبااي )سمطااول  
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ً  ماٜ أطماً،  ًمؾاملكقُ ًمقؽٞو اعمممـٞو يمؾفٛ  ظمٞة وم  والاامٞطمِ أطما

ىلذم اًمامخصاااقّ ماااو ىماااً وٞىمااإ ذم آؾماااامقحوش، ىلوشااابٝ  اااًىلد 

ماٜ  _قاٝ ىلوم)ىلىمول احلاوومٔ اسماٜ طمجاٍ   (1)اها. (اعمامفوضمٍوٜ اعمـف٠ قمـٝ

اًمػٞائً أكٝ ًمٞ شمٍ  اًمال و قمغم مٜ ص وعٍ  اطمامؿٚ أو وظفاٍ أكاٝ ماٜ 

   (2)اها. (معورومٝ، ومؼً وٞىمعٝ ذم آؾمامقحوش مـٝ
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 ٍل ٓسٍله على مً ٓظً أىُ ال ٓرد ؟: 
ٍّ قمغم وماٍد أىل مجوقماي، ىل ٓ وؽم  اًمال و ظمٞ  قمًو اًمٍد، ومنذا م

واٍد قمؾقاٝ،  ماو ًمامؽاؼم اعمؿاٍىلر قمؾقاٝ، ىلهمؾى قمغم فمـٝ أكٝ  ذا ؾماّؾٛ ٓ 

اًمال و، ىل مو ًمغػم ذًمٙ، ومقـبغا٠ أو والاّؾٛ  مهوًمٝ ىل مو إلمهوًمٝ اعمور أىل 

ىلٓ وؽم  اًمال و  ٌا اًمظٜ، ومانو اًمالا و مالمٞر سماٝ، ىلاًماٌ  ُأماٍ سماٝ 

اعمور أو والاّؾٛ، ىلص واُممٍ سمالو حيصاٚ اًماٍد، مإ أو اعمؿاٍىلر قمؾقاٝ ىماً 

  (1)خيطئ اًمظٜ ومقٝ ىلوٍد.

ىلأمو ىماٞل ماٜ ٓ جؼقا٘ قمـاًه  أو ؾما و )إلموو اًمـٞىل   ىمول ا

اعمور ؾمبى حلصٞل اإلصمٛ ذم طم٘ اعمؿٍىلر قمؾقٝ.. ومفاٞ ضمفوًماي فماوهٍة، 

ىلهمبوىلة سمّقـي، ومنو اعملمٞرات اًمنمقمقي ٓ شمالؼٓ قماٜ اعمالمٞر تاو سمؿثاٚ 

هٌه اخلقوٓت ىلًمٞ كظٍكو  مم هٌا اخلقول اًمػوؾمً.. ًمؽميمـو  كؽور اعمـؽاٍ 

ً  يمٞكاٝ مـؽاًٍا، ىلهمؾاى قماغم فمــاو أكاٝ ٓ وـَضماٍ قمغم ماٜ ومعؾاٝ ضماوه

سمؼًٞمـو، ومنو  كؽوركو قمؾقاٝ ىلشمعٍوػـاو ًماٝ ىمبحاٝ وؽاٞو ؾماببًو إلصمؿاٝ  ذا ص 
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وؼؾٕ قمـٝ، ىلٓ ؿمٙ ذم أّكاو ٓ كاؽم  اإلكؽاور سمؿثاٚ هاٌا، ىلكظاوئٍ هاٌا 

 (1)اها. (يمثػمة معٍىلومي، ىلاهلل أقمؾٛ
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ُٓ  رد علُٔ:  ما ٓستحب ملً سٍله ّمل 
ّ  ىلىماً ؾماؿعٝ       اعمالاؾٛ قمؾقاٝ ىلوالامحى عمٜ ؾمؾٛ قماغم ؿماخ

ىلشمٞضمٝ قمؾقٝ اًماٍد سمنماىلـمٝ ومؾاٛ واٍد.. أو حيؾؾاٝ ماٜ ذًماٙ، ومقؼاٞل  

ىلكحااٞ (( ضمعؾامااٝ ذم طمااٚ مـااٝ))أىل (( أسمٍأشمااٝ مااٜ طمؼاا٠ ذم رد اًمالاا و))

ؾػٔ تٌا: ومنكٝ والؼٓ سمٝ طما٘ هاٌا أدما٠ يمام ىموًماٝ اإلماوو امذًمٙ، ىلو

 (1)اًمـٞىل .

و والّؾٛ  ذا دظمٚ سمقامٝ ىل و ص وؽٜ سمٝ أطماً، ومقؼاٞل  ىلوالامحى أ

ىل ذا دظماٚ مالاجًًا أىل سمقاماًو (( اًمال و قمؾقـو ىلقمغم قمبود اهلل اًمصاوحللم))

اًمالاا و قمؾقـااو ))وؼااٞل  ًمااقُ ومقااٝ أطمااً.. أؾمااامحى أو والااّؾٛ ىلًمغااػمه 

ىلقمااغم قمبااود اهلل اًمصااوحللم، اًمالاا و قمؾااقؽٛ أهااٚ اًمبقااً ىلرمحااي اهلل 

 .  ((ىلسمٍيموشمٝ
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 احلهه لْ ُأرسل إلُٔ السالو:
 ذا يمامى  كالوو ٔظمٍ يماموسمًو ومقاٝ  اًمالا و قمؾقاٙ واو وما و أىل ىل   

ىلضماى قمؾقاٝ أو  كوداه ماٜ ىلرا  ؾماؽم  أىل طماوئٓ، ىل، أاًمال و قمغم وم و

ومقجاى اًماٍد  سمؾغٝ اًمٍؾمٞل ؾم و ؿمخّوٍد اًمال و طموًٓ ، ىليمٌا ًمٞ 

   .قمغم اًمػٞر

أىل سموًمؽاموسمي  و أرؾمٚ ًمٝ  ىلعى سموًمؾػٔ ذم طموًمي اًمامبؾقٖ ىلسموًمؾػٔ

 (1)اًمال و ذم يماموب.

، (اًمالا و قمؾقاٙ) وؼاٞلىمٚ ًمػا و وما و   ىل ذا ىمول ًمٝ ؿمخّ

وماا و وؼااٞل  اًمالاا و ) أىل (وماا و والااؾٛ قمؾقااٙ)ًمَمااٝ أو وبؾغااٝ سمـحااٞ 

ىلهااٚ وشااؽمط  ااقغي معامااؼمة ذم  ٕهنااو أموكااي ىلعااى أداههااو :(قمؾقااٙ

 ومقفو صم صمي أىمٞال ىله٠   رؾمول اًمال و؟

ط  قغي معامؼمة ذم  رؾمول اًمال و ٓ ماٜ أهنو ٓ شمشؽم ا1

اعمٍؾمااٚ ىلٓ مااٜ اعمبؾااٖ، ىلهااٞ ىمااٞل اإلمااوو اًمـااٞىل . ىمااول ذم 

 قمؾقااٝ اًمالاا و ًمااٝ ونمااع ًمغوئااى ؾماا مٝ أرؾمااٚ ىلًمااٞ)اًمامحػااي  
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 سمـحاٞ ٓ قمؾقاٙ اًمالا و وؼاٞل وما و   ًماٝ يمؼٚ ، مٍ ممو سمصقغي

   ىلقمبورشماٝ ظم وماٝ إذيمور ذم ىلاًمٌ  ىمقٚ، مو قمغم قمؾقٝ زم ؾمؾٛ

 أو اًمٍؾماٞل ًماَو ، وم و قمغم زم ؾمؾٛ   ىلىمول ، رؾمٞٓ أرؾمٚ أىل

أ   (1)اها.(.أوضو إذيمور ذم يمم قمؾقٙ والؾٛ وم و   سمـحٞ وبؾغٝ

ؾماؾٛ زم قماغم )أو اإلموو اًمـٞىل  ىمول سمؾَىلو اإلسم غ  و ىماول ًماٝ 

 .(وم و

ىلشمبعٝ اًمشقي اخلطقاى اًمنماسمقـ٠ ذم اعمغـا٠ طمقاٌ ىماول   

و قماغم وما و، أىل ىلهٚ  قغي  رؾماول اًمالا و مإ اًمغاػم اًمالا )

ومظماٌ ماٜ يما و  ؟وؽػ٠ ؾمؾٛ زم قمغم وم و يمم هٞ فموهٍ مو مٍ

 (2)اها (اًمامامؿي اًمثوع

أهنااو شمشااؽمط ذم أطمااًمهو ومامؽػاا٠  ااقغي معامااؼمة مااٜ  ا2

ىمااول اًمشااقي  أطمااًمهو دىلو أظمااٍ: ىلهااٞ ىمااٞل اًمشااقي اًمااٍمكم.

ٓ سمـحااٞ ؾمااؾٛ زم )ىمًٞمااٝ  )اًمنمااىلاع ذم طموؿمااقامٝ قمااغم اًمامحػااي  
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ّٓ أو واال (قمؾقااٝ يت اًمٍؾمااٞل سمصااقغي معامااؼمة يماالو وؼااٞل ًمااٝ      

وم و وؼٞل ًمٙ اًمال و قمؾقٙ، أىل اًمال و قمؾقٙ مٜ وم و، يمام 

أكٝ ومقم  ذا ىمول ًمٝ  وم و وؼٞل ًمٙ اًمال و قمؾقٙ.. وؽػ٠ ىماٞل 

اًمٍؾمااٞل  وماا و والااؾٛ قمؾقااٙ، وموحلو ااٚ أكااٝ وعامااؼم ىلضمااٞد 

 (1)اهااا. (اًمصااقغي اعمعامااؼمة مااٜ اعمٍؾمااٚ أىل اًمٍؾمااٞل و ر اهااا ؾمااٛ 

اًمشااقي اًمع مااي قمؾاٞ  سمااٜ أمحااً اًمالاؼو  طمقااٌ ىمااول   ىلشمبعاٝ

ىلاقمؾٛ أكٝ ٓ سمً ذم آقمامًاد سموًمالا و ماٜ اعمٍؾماٚ أىل اًمٍؾماٞل )

مٜ اًمصقغي، ومؾٞ ىمول اعمٍؾمٚ ًمؾٍؾمٞل  ؾمّؾٛ زم قمغم وم و، ومانو 

ىماول اًمٍؾماٞل ًمػا و  وما و وؼاٞل اًمالا و قمؾقاٙ، أىل اًمالا و 

اًمال و قمغم  قمؾقٙ مٜ وم و ىلضمى اًمٍد، ىليمٌا ًمٞ ىمول اعمٍؾمٚ 

وماا و ىمبؾامااٝ قمـاا٠، ومؼااول اًمٍؾمااٞل ًمؾؿالااؾٛ قمؾقااٝ  زوااً والااؾٛ 

قمؾقٙ.. ىلضمى اًمٍد، سمخ   مو  ذا ص وٞضمً مٜ ىلاطماً  اقغي 
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يملو ىمول اعمٍؾمٚ  ؾمؾٛ زم قمغم وم و، ومؼول اًمٍؾمٞل ًمػ و  زوً 

 (1)اها. (والؾٛ قمؾقٙ.. وم  اقمامًاد سمٝ، ىلٓ عى اًمٍد

 سمٜ طمجٍ. أهنو شمشؽمط ذم آصمـلم: ىلهٞ ىمٞل اًمشقي ا ا3

أكاٝ  -أ  اإلموو اًمـٞىل  –فموهٍ يم مٝ )ىمول اًمشقي اًمنمىلاع  

ٚ ىلٓ ماٜ اًمٍؾماٞل ٓ وشؽمط ىلضمٞد  قغي معامؼمة مماو ماٍ ماٜ اعمٍؾما

 ومااًو ًمؾـفووااي، قمبااورة اًمٍؿمااقً   ىمًٞمااٝ وماانو أشمااٟ ىلوموىمااًو ًمؾؿغـاا٠ ىلظم

اعمٍؾمٚ سمصقغي اًمي، ىلاحلو ٚ أكٝ وعاماؼم ىلضماٞد اًمصاقغي اعمعاماؼمة ماٜ 

   (2)اها. (ل، ظم ومًو ٓسمٜ طمجٍاعمٍؾمٚ أىل اًمٍؾمٞ

سمامحؿؾفااو وماانو ردهااو ىلص وااٍض  اًمٍؾمااٞل  و ريض يمؾااٝ ىلهااٌا 

اًمامحؿٚ.. ص عى قمؾقٝ إدا ، ىلمثٚ اًمٍد اًمالؽٞت أظماًٌا ماٜ ىماٞ ٛ 

 أداههاو ىلعاى أموكاي ومنكٝ)ىمول ذم اًمامحػي   .(ٓ وـالى ًمالويمً ىمٞل)  

 ردهاو ًٞما أماو ، إموكاي شمؾاٙ سمامحؿٚ ريض  ذا مو حمؾٝ أو ومظمٌ ىلمـٝ

 ًمالاااويمً وـالاااى ٓ  ىماااٞ ٛ ماااٜ أظماااٌا ؾماااؽً  و ىليماااٌا ، ومااا 
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اعمالااؾهٛ، ٓ سمعااً  اعمٍؾِمااٚ ىلمااٍادهٛ  ذا ردهااو سمحرضااة(1)اهااا.(ىمااٞل

أمو  ذا أرؾمٚ ًمٝ يماموسمًو ىلومقٝ ؾمؾٛ زم قمغم وما و، أىل ىماٚ ًمػا و مػورىمامٝ.

اًمال و قمؾقؽٛ.. ومؾٝ رده ذم احلول ىلٓ وامحؿؾٝ ىل و يماوو اًماٍد ذم هماػم 

كٝ ص حيصٚ ًماٝ جؿاٚ ىل كام ـمؾاى مـاٝ جّؿاٚ هاٌه طمرضة اعمٍؾِمٚ: ٕ

إموكي قمـاً ىل اٞل اًمؽاماوب  ًمقاٝ ومؾاٝ أو ٓ وامحؿؾفاو ىلوؽاٞو ذًماٙ 

            ىمااول اًمشااقي اًمنمااىلاع ذم طموؿمااقامٝ قمااغم اًمامحػااي   سمٍدهااو ذم احلااول.

 اعمٍؾماٚ اعمالاؾٛ سمحرضة ردهو  ذا فموهٍ هٌا ( اًمي ردهو ًمٞ أمو ىمًٞمٝ ) )

 ٓ طماماٟ اًماٍد هاٌا وصى ومفٚ اًمطٍو٘ يملصمـو  امٝمػورىم سمعً ردهو ًمٞ أمو

 ٓ ومنكاٝ اعموًماٙ همقباي سمعاً اًمٞدوعاي رد ًمٞ يمم وصى ٓ أىل اًمامبؾقٖ وؾَمٝ

 ش ع قمباورة ؾماٛ. اهاا اًمثاوع إىمٍب ىلًمعٚ كظٍ ومقٝ ؟اًمٍد هٌا وصى

 وعؼاٚ ٓ ٕكاٝ همقباماٝ ذم رده وصاى ىلٓ اعمٍؾماٚ سمحرضة   أ  ر و ىمول

 وموًمظاوهٍ شمالؾقؿٝ ىلقمغم، مـؼٞل هٞ هٚ هٌا ومؾقاملمٚ ها ا همقبامٝ ذم اًمٍد

 ذم رده ومؾاٝ وما و قماغم زم ؾماؾٛ ىلومقاٝ يماماوب ضماو ه ًماٞ ماو سمخا   أكٝ

 قمـاً إموكي هٌه جؿٚ مـٝ ـمؾى ىل كم جؿٚ ًمٝ حيصٚ ص ٕكٝ : احلول
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              احلاااول ذم وٍدهاااو سمااالو وامحؿؾفاااو ٓ أو ومؾاااٝ  ًمقاااٝ اًمؽاماااوب ىل اااٞل

 (1)اها. (اعمـفٍ قمغم ؾمٛ ها ا ومؾقاملمٚ

ىلًمااٞ كااا اًمامبؾقااٖ ىلص وااٌيمٍه  ٓ سمعااً مااًة ـمٞوؾااي ومفااٚ وؾَمااٝ 

ىلعاى )كعٛ وؾَمٝ ذًمٙ، ىمول اًمع مي اًمشقي قمؾٞ  اًمالؼو   ذًمٙ؟ 

ًمٞ سمعً مًة ـمٞوؾاي سمالو كاا ذًماٙ صماٛ ىلقمغم اًمٍؾمٞل اًمامبؾقٖ ًمؾغوئى 

 (2)اها. (شمٌيمٍ

أو وؼًماٝ ىل يماًٌمٙ قماغم اعمبؾاٖ اعمالاؾٛ قمؾقاٝ ى أو واٍدىلوالامح

ْٜ  (3)اًمال و. ومقؼٞل  قمؾقٙ ىلقمؾقٝ ا عي وًمِاى  ومي ط اووِ  همي ْٜ  اًْمؼي ا ٚ   قمي ضُما ْٜ  ري ا  قمي

 ِٝ ْٜ  أيسمِق هِ  قمي ًه اولي  ضمي تِيفِ  َؿَؼياَل     اهللِ َرُويقلِ  إَِؼ  َأبِيك َبَعَثـِيل  ىمي ِْ يفُ  ا ِْ ِر ـْ  َؿَل

اَلمَ  اَل . اقس  َؽ  َأبِك إِن   َؿُؼْؾُ   َؿَلَتْقُتفُ  ـَ ُِ اَلمَ  ُيْؼِر  َوَعَذ  َعَؾْقَؽ ))  َؿَؼاَل . اقس 

اَلمُ  َأبِقَؽ   .أسمٞ داىلدأظمٍضمٝ  ((اقس 

 ىلهٚ رده قمغم اعمبؾٖ وعامؼم مٜ اًمػصٚ اعمرض أو ٓ؟ 
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ىلوالااامحى اًمااٍد قمااغم )ىمااول اًمع مااي اًمشااقي  قمؾااٞ  اًمالااؼو   

اعمبؾٖ أوضًو، ومقؼٞل  قمؾقٙ ىلقمؾقٝ اًمال و، ىلوؽٞو ذًمٙ مالاامثـٟ ماٜ 

ىلىمااول ذم  قموكااي   (1)،اهااا (رضر اًمػصااٚ: ٕكااٝ والااٜ شمؼًوؿااٝ حلضااٞره

وموًمػصااٚ سمعؾقااٙ همااػم مرضاا: ٕكااٝ ًمااقُ سماالضمـب٠ أىل هااٞ )ًمبلم اًمطااو

ىلٕكٝ  اغم اهلل قمؾقاٝ ىلؾماؾٛ ىمًماٝ ، (2)اها (مالامثـٟ يمم قمؼم سمٝ سمعضفٛ

 يمم ذم احلًوٌ اعمور.
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 يف اهلاتف:ّالرد حهه السالو 

ٕكاٝ واامؽؾٛ مإ   ىلوالٜ اًمال و مٜ ا اوشمٗ قمـاً حمودصماي هماػمه،

ىلهااٞ  ،-بااًأ اعمامصااٚ: ٕكااٝ يمطااورق اًمبااوبىلو-شااخّ مبااو ة،اًم

يمؼٞ ٛ ًمٞ ؾمؾٛ قمؾقٝ مٜ ىلرا  طموئٓ ومنو اعمالؾٛ قمؾقاٝ والاؿٕ اًمالا و 

مثؾٝ مٜ ا وشمٗ ومنكٝ والؿٕ  اٞت اعمالاؾٛ ًماًٌمٙ ىلمٜ ىلرا  احلوئٓ، 

والؾٛ قمؾقٝ، ىلعى اًمٍد مٜ اعمالؾٛ قمؾقٝ ٕكاٝ ؾماؿٕ اًمالا و،  ووالٜ أ

ٞ أرؾماٚ ًماٝ ؾما و ىلهٞ أىلمم مٜ اًمٍؾموًمي طمقٌ أهنٛ كصٞا قماغم أكاٝ ًما

  ذ أو اًمٍؾماوًمي ص والاؿٕ ىلضمى اًماٍد يمام شمؼاًو، ىلهـاو أىلمم ..مؽامٞب

ىل كم رأ  اًمال و مؽامٞسماًو، ىلهـاو ؾماؿعٝ مباو ة ىلذم كػاُ  مـفو ؿمقئوً 

اًمٞىمً، ىلهٞ  يموًمصاً  اًماٌ  كاّ قمؾقاٝ اًمعؾام  ماٜ أكاٝ ًماٞ ؾماؿٕ 

    ً   ٞت والؾٛ قمؾقٝ.. ىلضمى قمؾقٝ اًمٍد .
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 بعض آداب اللكاء:تتنة يف 
شمؼبقٚ واً اًمعاوص ىلاًمصاوًمى ىلاًمَاهاً ىلذ  اًمنما  قمـاً والٜ ىل

ًمؼوئفٛ، ومؼً يموو اًمصاحى اًمؽاٍاو وؼبؾاٞو واً اًمـبا٠  اغم اهلل قمؾقاٝ 

اِرع  ىلؾمؾٛ ومعٜ  ووي  زي يمي ًِ  ذِم  ىلي وْم ًِ  ىلي ْب ُِ  قمي ْق ولي  اًْمؼي ـْ  َكَتَبياَدرُ  َؿَجَعْؾـَا))   ىمي  ِمي

(( أظمٍضماٝ َوِرْجَؾيفُ  -ووؾؿ عؾقف اهلل صذ- اهللِ َرُوقلِ  َيَد  َؿـَُؼبُِّؾ  َرَواِحؾِـَا

. ىلأظمٍج أسمٞ داىلد قمٜ اسمٜ قمؿٍ ريض اهلل قمـٝ ىمصاي ىماول أسمٞ داىلد ىلاًمبقفؼ٠

 .((يَدهُ  َؿَؼب ْؾـَا عؾقف ه اهلل صذ اقـبل مـ يعـل -َؿَدَكْقكا، ))ومقفو 

ومعاٚ ذًماٙ ًمغـاوه أىل دكقاوه أىل ىلوؽٍه يمٍاهي ؿمًوًة ىلىمقٚ حياٍو  

يَع قَِغـِيَل َْٕجيِؾ ِؾـَياُه )) اهلل قمؾقٝ ىلؾماؾٛ  صمٍىلشمٝ ًمؼًٞمٝ  غم ََ ـْ َتَقا َمي

ىلي ىل ،((َذَهييييَع ُثُؾَثييييا ِديـِييييفِ  ِؼاااا٠   ري ِى  اًْمبيْقفي ااااعي ِٜ  ذِم اًمش  اااا ِٜ  قمي اسْماااا

اْلُعٞد   ُ   ، مي كي أي ِٔ  ىلي ْػ ـْ َدَخَؾ  )):سمِؾي يَع َقيُف َذَهيَع ُثُؾَثيا  َعَذ  َم ََ َؾـَِل َؿَتَقا

  و ، همػمه وً شمؼبقٚ أراد  ذا) إذيمور ذماًمـٞىل  وو ىمول اإلمىل، )( ِديـِف

 ذًماٙ كحاٞ أىل ىل اقوكامٝ  ومٝ أىل قمؾؿٝ أىل ىل  طمٝ ًمَهًه ذًمٙ يموو

 ىلدكقاوه ًمغـاوه يماوو ىل و ، والاامحى سماٚ ، وؽاٍه ص ، اًمًوـقاي إمٞر مٜ

 مؽاٍىله ومفاٞ ، ذًمٙ ىلكحٞ اًمًكقو أهٚ قمـً ىلىلضموهامٝ ىلؿمٞيمامٝ ىلصمٍىلشمٝ
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 أكاٝ  مم وملؿماور عاٞز ٓ   أ احوسمـو ماٜ اعماماٞزم ىلىماول .اًمؽٍاهي ؿمًوً

   (1)اها.(طمٍاو

ًمصااوطمى ومضااقؾي فمااوهٍة يمعؾااٛ ىل    ويمااًٌمٙ اًمؼقااوىلوالااٜ 

سمٜ ٕسمقٝ ىلأماٝ، امًو ٓ رووً ، يمم والٜ ىمقوو اإلىل  ح،  يمٍامًو ًمٝ ىلاطمؽم

، خلؼم  ىلاًمؼقوو ًمألمػم ىلاًمؼويض،  ً اْع ِٛ ؾمي غمي طُمْؽا ًُمٞا قمي َي ْوظييي كي ٍي ٚي ىُم ْه أيو  أي

ٚي اًمـ بِااٟ  ااغم  اا ليْرؾمي ااولي اهلل قمؾقااٝ ىلؾمااؾومي ؼي ، ومي ااو ي  وميجي
ِٝ ْقاا قُمييقا إَِؼ  )) : ٛ  ًِمي ـُ

ياَل  -َويقِِّدُفؿْ  ـَ ُفؿْ   : َأْو  ىلوشاؽمط ذم ؾماـقي اًمؼقااوو   ،أظمٍضماٝ اًمبخاور (( َخيْرِ

 ًمؽٚ مٜ ذيمٍ اًمعػي ومنو يموو أطمًهٛ وموؾمؼًو أىل فموعمًو ص والٜ اًمؼقوو ًمٝ.

ُه  ٍي ْؽا ذًماٙ، ىلوـبغ٠ ًمؾٍضمٚ أو ٓ حيى أو وؼٞو اًمـوس ًماٝ سماٚ وي

ٜي  ٍىلؿْ قمي  ومعٜ ـْ )) ٛي ؾ  ؾمي ىلي  ِٝ قْ ؾي قمي  اهلُل غمي  ي  ٠  بِ اًمـي  ولي ىمي   ولي ىمي  ٠ـي امفي  ةي ٍ  مُ  سم  َمي

َجاُل  قفُ  َيَتَؿث َؾ  ّأنْ  َأَحع   ـَ  َمْؼَعيَدهُ  َؿْؾَقَتَبيَقأَ  ـَِقاَمياً  َيَدْييفِ  َبْػَ  اقرِّ (( اقـ يارِ  ِمي

 داىلد ىلاًمؽممٌ .   رىلاووت أظمٍ  ٕمحً ىلأب مٜأظمٍضمٝ اًمطؼماع ىلًمٝ ؿمٞاهً 
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 حهه السالو مً ّعلى اليساء
 

 أّاًل: سالو اليساء على بعضًَ البعض:
 .ىلوالٜ اًمال و ًمؾـالو  مٕ سمعضفٜ    

 .احملارو ثاىًٔا: سالو اليساء مً ّعلى
 ومقالٜ يمًٌمٙ ؾم مفٜ قمغم اعمحورو ىلؾم و اعمحورو قمؾقفٜ.

 

 جاىب: ّفُٔ تفئل:ثاىًٔا: سالو اليساء على الرجال األ
ا  و يموكً اعمٍأة ؿموسمًي طمٍو قمؾقفو اًمال و قمغم إضمـب٠ اسماماًاً  1

ىمول ذم اًمامحػاي   ىلردًا، ىلوؽٍه اًمال و مٜ إضمـب٠ قمؾقفو اسمامًاً  ىلردًا.

 اسمامًائااٝ سمخاا   أيمثااٍ ومقفااو وطؿعااٝ ىلاسمامااًا هو ردهااو أو ىلاًمػااٍق)

 (1)اها.(ىلرده

اعماٍأة اًمٞاطماًة،  ؾم و امؿٕ اًمؽثػم مٜ اًمٍضمول قماغم ىلٓ وؽٍه

ىلٓ ؾم و اًمؽثػم مٜ اًمـالو  قماغم اًمٍضماٚ اًمٞاطماً قمـاً أماٜ اًمػامـاي ذم 

ٌ  ىلعى اًمٍد،   قمغم ؾمؾٛ ىلًمٞ)ىمول ذم اًمامحػي  احلوًماملم، سمٚ وـًب طمقـئ
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أ   –ىلٓ وؽاٍه )ىلىمول ذم اعمغـ٠   (1).اها( طمًاهٜ رد ىلضمى كالٞة مجٕ

وـاًب قمغم مجٕ كالاٞة أىل قمجاٞز ٓكامػاو  ظماٞ  اًمػامـاي،سمٚ  –اًمال و 

 (2)اهاا.(آسمامًا  سمٝ ماـفٜ قماغم هماػمهٜ ىلقمؽالاٝ، ىلعاى اًماٍد يماًٌمٙ 

ْٜ ىلي  ًِ  أيؾْممي ي قمي ًي  سمِـْ و َِ ًْ  وي وًمي  َوَويؾ ؿَ  َعَؾْقيفِ  اهللُ َصيذ   اهللِ َرُوقُل  بِـَا َمر  )  ىمي

ـُ     .أمحً ىلأسمٞ داىلد ىلاسمٜ موضمٝأظمٍضمٝ  (َعَؾْقـَا َؿَسؾ ؿَ  كِْسَقةٍ  ِف  َوَكْح

ؾماٜ اًمالا و مـفاو قماغم ٓ شمشاامفٟ أة قمجاٞزًا ا  ذا يموكاً اعما2ٍ

يمام شمؼاًو ذم  ىلعاى اًماٍد ىلؾمٜ اًمال و ماٜ اًمٍضماول قمؾقفاو، اًمٍضمول

 .يم و اعمغـ٠

أمو اًمـالاو  ومانو يماٜ مجعاًو  )ىمول اإلموو اًمـٞىل  ذم  ح مالؾٛ  

ؾمّؾٛ قمؾقفٜ، ىل و يموكً ىلاطمًة ؾمّؾٛ قمؾقفو زىلضمفاو ىلحمٍمفاو، ؾماٞا  

ومانو يموكاً قمجاٞزًا ٓ شمشاامفٟ،  يموكً مجقؾي أىل همػمهو، ىلأمو إضمـب٠

اؾمامحى ًمٝ اًمال و قمؾقفاو، ىلاؾماامحى  او اًمالا و قمؾقاٝ، ىلماٜ ؾماّؾٛ 

مـفم  ا أ  اًمٍضمٚ ىلاًمعجٞز اًمام٠ ٓ شمشاامفٟ ا ًماَو أظماٍ رّد اًمالا و 
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قمؾقٝ، ىل و يموكً ؿموسمًي أىل قمجٞزًا شمشامفٟ ص والّؾٛ قمؾقفو إضمـبا٠، ىلص 

أماو  -وؽاٍه ضمٞاسماٝىلشمالّؾٛ قمؾقٝ، ىلمٜ ؾماّؾٛ ماـفم ص والاامح٘ ضمٞاسماًو، 

هٌا مٌهبـو ىلمٌهى امؿفٞر، ىلىماول رسمقعاي  ٓ   -ه٠ ومجٞاتو طمٍاو

والّؾٛ اًمٍضمول قمغم اًمـالو  ىلٓ اًمـالو  قمغم اًمٍضمول، ىلهٞ همؾآ، ىلىماول 

 (1)اهاا.  (اًمؽٞومقٞو  ٓ والؾٛ اًمٍضمول قمغم اًمـالو   ذا ص وؽٜ ومقفٜ حمٍو

    أ   و يموو ومقفٜ حمٍو ؾمؾٛ قمؾقفٜ قمـًهٛ.

ىماول حيقاٟ  ؾمائٚ موًماٙ )اإلموو موًمٙ مو كصٝ  ىلضمو  ذم مٞـمل 

يمااٍه ذًمااٙ. ىلأّمااو والااؾٛ قمااغم اعمااٍأة ؟ ومؼااول  أّمااو اعمامجوًّمااي، وماا  أ هااٚ

 اها.(ذًمٙاًمشوسمي وم  أطمى 

دموًمااً أ   ((اًمـفووااي))ىلاعمامجوًّمااي سمامشااًوً اًماا و اعمالااـي، ىلذم    

 (2). {ومف٠ مامجوًّمي}أؾمـً، ىليمؼمت، وؼول ضمّؾً ومف٠ ضمؾقؾي، ىلدموًّمً 

معـاٟ ذًماٙ أو )ضم٠ يمم كؼؾٝ قمـٝ اإلموو اًمؽوكاًهؾٞ   ىمول اًمبو

اعمامجوًّمي ا ٍمي ٓ ومامـي ذم يم مفو، ىلٓ وامالابى سماٝ  مم حمظاٞر سمخا   
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اًمشااوسمي، وماانو ذم مؽوعمامفااو ومامـااي، ىلوامالاابى سمااٝ  مم اعمحظااٞر، ىلاًمالاا و 

قمؾقفو وؼاميضا ردهاو ا أ   ذا أضمَكاو اًمالا و قمؾقفاو ا ىلذًماٙ ماٜ سماوب 

قمـاً اًمصاوكٕ ًمابعْ طمٞائجفاو،  يُ ؾُ اعمامجوًم  اعمؽوعمي، ىلٓ سملس أو دم

ىلٓ وـبغ٠ ذًمٙ ًمؾشوسمي، ىماول موًماٙ ىلوؿاـعفٜ ماٜ ذًماٙ، ىلورضاتٜ 

   أ  احلويمٛ ىلاًمٞزم. (1)،اها( قمؾقٝ

ىلأظمٍج اإلموو اًمبخاور  ذم سماوب شمالاؾقٛ اًمٍضماول قماغم اًمـالاو  

َثـَا َعْبُد ))ىلاًمـالو  قمغم اًمٍضمول، ىمول   َثـَ  اهللَِحد  ـُ َمْسَؾَؿَة َحد  ـُ َأِي ْب ا اْبي

ياَل:  ـَ ْؾيُ  َوِلَ ؟  ـُ ُؿَعِة.  اَل:ُفـ ا َكْػَرُح َيْقَم اْْلُ ـَ ـْ َوْفٍؾ  ـْ َأبِقِف َع َحاِزٍم َع

ـْ ُأُصيقِل  َفاَكْ  َقـَا َعُجقٌز ُتْرِوُؾ إَِؼ ُبَضاَعَة ي َكْخٍؾ بِادَِْديـَِة ي َؿَتْلُخُذ ِمي

ـِْدٍر َوُتَؽْرفُِر  ْؾِؼ َؿَتْطَرُحُف ِف  ُؿَعيَة اقسِّ ْقـَا اْْلُ ـْ َشِعٍر َؿينَِذا َصيؾ  َحب اٍت ِم

 َٓ ـْ َأْجؾِِف َوَما ُفـ يا َكِؼقيُؾ َو ُمُف إَِقْقـَا َؿـَْػَرُح ِم ُؿ َعَؾْقَفا َؿُتَؼدِّ ْؿـَا َوُكَسؾِّ اْكََصَ

ُؿَعةِ  ٓ  َبْعَد اْْلُ ى إِ  اها.  ((َكَتَغد 

                                                 

 .17/178أكظٍ أىلضمَ اعمالوًمٙ   (1)
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ول قماٜ ىمول اسماٜ سمطا)  ذم اًمػامى ومؼول احلوومٔ اسمٜ طمجٍىلظموًمٗ 

اعمفؾى  ؾما و اًمٍضماول قماغم اًمـالاو  ىلاًمـالاو  قماغم اًمٍضماول ضماوئَ  ذا 

ًا ًمؾٌروعي، ىلمـإ  ًّ ق اعموًمؽقي سملم اًمشوسمي ىلاًمعجٞز ؾم ٍّ أمـً اًمػامـي، ىلوم

مـٝ رسمقعي مطؾؼاًو. ىلىماول اًمؽٞومقاٞو  ٓ ونماع ًمؾـالاو  اسماماًا  اًمالا و 

ا  قمغم اًمٍضمول ٕهنٜ مـعٜ مٜ إذاو ىلاإلىمومي ىلامفٍ سموًمؼٍا ة، ىماوًمٞ

ىلوالامثـٟ اعمحٍو ومقجٞز  و اًمال و قمغم حمٍمفو. ىمول اعمفؾاى  ىلطمجاي 

موًمااٙ طمااًوٌ ؾماافٚ ذم اًمبااوب ا ىلهااٞ احلااًوٌ اعمامؼااًو لكػااًو ا، وماانو 

اًمٍضمااول اًمااٌوٜ يمااوكٞا وَىلرىلهنااو ىلشمطعؿفااٛ ص وؽٞكااٞا مااٜ حمورمفااو 

اكامفٟ. ىلىمول اعمامٞزم   و يموو ًمؾٍضمٚ زىلضمي أىل حمٍو أىل أماي ومؽوًمٍضماٚ 

كً أضمـبقي كظٍ   و يموكً مجقؾي خيو  آوماماموو تاو مٕ اًمٍضمٚ، ىل و يمو

ص ونمع اًمال و اسمامًاً  ىلٓ ضمٞاسمًو، ومؾٞ اسمامًأ أطمًمهو يمٍه ًم١ظمٍ اًماٍد، 

ىل و يموكً قمجٞزًا ٓ وػامامٜ تو ضموز. ىلطمو ٚ اًمػاٍق سمالم هاٌا ىلسمالم 

و اماامل مظـااي نٚ ذم اًمشااوسمي سماالم اماامل ىلقمًمااٝ، وماااعموًمؽقااي اًمامػصااق
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ًمشوسمي. ومؾٞ اضمامؿٕ ذم اعمجؾُ رضماول ىلكالاو  آوماماموو سمخ   مطؾ٘ ا

 (1)اها. (ضموز اًمال و مٜ اموكبلم قمـً أمٜ اًمػامـي

 
 
 
 

 اخليثى: مً ّعلى سالوالحهه 
ىلحيامااوط ذم اًمالاا و قمااغم اخلـثااٟ ظمشااقي أو وؽااٞو مااٜ امااـُ 

أظمااٍ، ومحؽؿفااو ماإ اًمٍضمااول يمحؽااٛ اعمااٍأة معفااٛ، ىلطمؽؿفااو ماإ 

ـثاٟ يمحؽاٛ اًمٍضماول اًمـالو  يمحؽٛ اًمٍضمول معفٜ، ىلطمؽؿفو مإ اخل

مٕ اًمـالو  ىلتٌا ٓ والؾٛ اخلـثاٟ قماغم أطماً ىلٓ والاؾٛ قمؾقاٝ أطماً  ٓ 

اعمٍأة يموًمٍضمٚ معفو ىلمإ  ىلاخلـثٟ مٕ)  اعمحورو. ىمول اًمشقي اخلطقى

ىلىماول ذم  (2)اهاا. (اًمٍضمٚ يموًمٍضمٚ معٝ ىلمٕ اخلـثٟ يموعمٍأة مإ اًمٍضماٚ

                                                 

 .11/38ومامى اًمبور   (1)

 

 .4/267مغـ٠ اعمحاموج  (2)
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ًمـظاٍ، ىلاخلـثٟ مٕ اًمٍضماٚ يماومٍأة ىلمإ اعماٍأة يموًمٍضماٚ ذم ا)اًمامحػي  

 أ  ذم اًمال و.(1)اها  (ومؽٌا هـو

 

 

 
             

                                                 

 .9/261جػي اعمحاموج  (1)
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 على اليبٔاٌمً ّالتسلٔه 
 

ـِ َماقٍِؽ َرِِضَ     ـْ َأَكِس ْب ُف َمير  َعيَذ  اهللَُأْخَرَج اْقُبَخاِريو َع َعـُْف َأك 

اَل َفاَن اقـ بِلو َصذ   ـَ َؿ َعَؾْقِفْؿ َو  َؿ َيْػَعُؾُف.َعَؾْقِف َوَوؾ   اهللُِصْبَقاٍن َؿَسؾ 

ىلاشمػ٘ اًمعؾم  قمغم اؾمامحبوب اًمال و قماغم )ىمول اإلموو اًمـٞىل   

   (1)اها. (اًمصبقوو

ذم اًمالا و قماغم اًمصابقوو شماًروبفٛ قماغم لداب )ىمول اسمٜ سمّطاول  

اها. ىلومقٝ ـمٍح إيموسمٍ ردا  اًمؽؼم ىلؾماؾٞ  اًمامٞاضإ ىلًمالم  (اًمنموعي

 (2)اموكى يمم ىموًمٝ قمؿًة احلػوظ اسمٜ طمجٍ.

مٜ ؾمّؾٛ قمغم  اب٠ ص )قي أسمٞ ؾمعقً اعمامٞزم ذم اًمامامؿي  ىلىمول اًمش

ٕو اًمصاب٠ ًماقُ ماٜ أهاٚ اًمػاٍض  :عى قمؾقاٝ ا أ  اًمصاب٠ ا اًماٍد

ًمؽاٜ إدب  (3)اهاا. (ىلوـبغ٠ ًمًٞمقٝ أو ولمٍه سماوًمٍد ًمقامؿاٍو قماغم ذًماٙ

 ىلاعمالامحى ًمٝ امٞاب.

                                                 

 .14/254 ح مالؾٛ  (1)

 .11/36أكظٍ ومامى اًمبور   (2)

 .224أكظٍ اعمٍضمٕ اًمالوسم٘، ىلإذيمور  (3)
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ىلوالااامثـٟ ماٜ اًمالاا و قمااغم )ىماول قمؿااًة احلػااوظ اسماٜ طمجااٍ     

ضقئًو ىلظمٌم مٜ اًمال و قمؾقٝ آوماماموو وما  ونماع اًمصب٠ مو ًمٞ يموو ىل

 (1)اها. (ىلٓ ؾمقم  و يموو مٍاهؼًو مـػٍداً 

أمو ًمٞ ؾماؾٛ اًمصاب٠ قماغم اًمباوًمٖ ومنكاٝ عاى قمؾقاٝ اًماٍد. أماو ماو 

ذم أسمقوت اإلموو اًمالقٞـم٠ ممٜ ٓ عى اًمٍد قمؾاقفٛ طمقاٌ ذيماٍ  ؾمقليت

ىماول  (2)اًمصب٠ ومؿٍاده همػم اعمؿقَ أمو اعمؿقاَ ومقجاى اًماٍد قماغم ؾما مٝ.

ىلًماٞ ؾمااؾٛ اًمصاب٠ قماغم رضماٚ ًمااَو )ذم  ح مالاؾٛ  اإلماوو اًمـاٞىل  

اًمٍضمٚ رد اًمالا و، هاٌا هاٞ اًمصاٞاب اًماٌ  أـمبا٘ قمؾقاٝ امؿفاٞر، 

 (3)اها. (ىلىمول سمعْ أ حوسمـو  ٓ عى ىلهٞ ضعقٗ أىل همؾٓ

ىلًماٞ ؾماؾ ٛ اًمصاب٠ قماغم سماوًمٖ ىلضماى )ىلىمول احلوومٔ اسمٜ طمجٍ  

 (4)اها. (قمؾقٝ اًمٍد

                                                                                                        

 

 .11/36ومامى اًمبور   (1)

 .186ؼٞل امومٕ اعماملم اكظٍ اًم (2)

 .14/254 ح مالؾٛ  (3)

 .11/15ومامى اًمبور   (4)
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ىماااول اًمؼاااويض طمالااالم ) إذيماااور  ذماإلماااوو اًمـاااٞىل  ىلىماااول 

ىل وطمبٝ اعمامٞزم  ىلًمٞ ؾمّؾٛ اًمصب٠ قماغم سماوًمٖ، ومفاٚ عاى قماغم اًمباوًمٖ 

اًمٍد ؟ ومقٝ ىلضمفوو وـبـقوو قمغم  حي  ؾم مٝ،  و ىمؾـاو وصاى  ؾما مٝ 

يموو ؾم مٝ يمال و اًمبوًمٖ ومقجى ضمٞاسمٝ، ىل و ىمؾـو ٓ وصى  ؾما مٝ ص 

ىلضمٞب عى رد اًمال و ًمؽٜ والامحى، ىمؾً اًمصحقى مٜ اًمٞضمفلم 

ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  چرد اًمالااااا و ًمؼًٞماااااٝ شمعاااااومم 

ىلأمو ىمٞ م أكٝ مبـ٠ قمغم  ؾم مٝ، ومؼول اًمشاويّش  {86اًمـالاو  } چحبجب

هٌا سمـو  وموؾمً، ىلهٞ يمم ىمول ىلاهلل أقمؾاٛ، ىلًماٞ ؾماّؾٛ سماوًمٖ قماغم مجوقماي 

ومقفٛ  ب٠ ومٍد اًمصب٠ ىلص وٍد مـفٛ هماػمه، ومفاٚ والاؼٓ قماـفٛ ؟ ومقاٝ 

ىمول اًمؼويض طمالالم ىلاعماماٞزم ا ٓ والاؼٓ ٕكاٝ  ىلضمفوو  أ حفم ا ىلسمٝ

ًمقُ أهاً  ًمؾػاٍض، ىلاًماٍد وماٍض ومؾاٛ والاؼٓ سماٝ  يمام ٓ والاؼٓ سماٝ 

اًمػٍض ذم اًمص ة قمغم امـوزة. ىلاًمثاوع ىلهاٞ ىماٞل أب سمؽاٍ اًمشاويّش 

 وطمى اعمالامظفٍ  مٜ أ حوسمـو أكٝ والؼٓ، يمم وصى أذاكٝ ًمؾٍضماول 

امـااوزة ومؼااً  ىلوالااؼٓ قمااـفٛ ـمؾااى إذاو. ىمؾااً ىلأمااو اًمصاا ة قمااغم

اظمامؾااٗ أ ااحوسمـو ذم ؾمااؼٞط ومٍضاافو سمصاا ة اًمصااب٠ قمااغم ىلضمفاالم 
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مشفٞروٜ  اًمصحقى مـفم قمـاً إ احوب أكاٝ والاؼٓ ىلكاّ قمؾقاٝ 

 (1)اها. (اًمشوومع٠، ىلاهلل أقمؾٛ

ذم وماامى  _أ   اإلماوو اًمـاٞىل  _ ىلكؼٚ احلوومٔ اسمٜ طمجاٍ قمـاٝ 

 (إ اى ٓ عاَئ)اًمبور  أكٝ ىمول ذم رد اًمصب٠ مٕ ىلضماٞد اًمٍضماول  

   (2)اها.

ىلًمٞ ؾمّؾٛ قمغم رضمول ىل بقوو وماٍد )ذم  ح مالؾٛ   ىلًمؽـٝ ىمول

اًمال و  ب٠ مـفٛ هٚ والؼٓ ومٍض اًمٍد قمٜ اًمٍضمول ؟  ومقٝ ىلضمفاوو 

ىلًمٞ ؾماؾ ٛ )ىلىمول احلوومٔ اسمٜ طمجٍ   (3)اها. (ٕ حوسمـو أ حفم والؼٓ

   (4)اها. (قمغم مجوقمي ومقفٛ  ب٠ وملضموب أضمَأ قمـفٛ ذم ىلضمٝ

 وجقد اقباقغ عـد اْلمام اقـقوي:ؿاخلالصة ف رد اقصبل مع 
 

أكٝ ىمول سمعاًو ؾماؼٞط اًماٍد ذم إذيماور ىلكؼؾاٝ قمـاٝ اإلماوو اسماٜ 

 طمجٍ ذم ومامى اًمبور ، ىلىمول سمالؼٞـمٝ ذم  ح مالؾٛ.

                                                 

 .225ا  224إذيمور  (1)

 .11/36ومامى اًمبور    (2)

 .14/254 ح مالؾٛ  (3)

 .11/15ومامى اًمبور   (4)
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 سمالؼٞـمٝ. احلاؿظ ابـ حجرىلىمول 

ىلحياٍو )ىلأمو مصاوومحي إماٍد ومؼاً ىماول ذم  قموكاي اًمطاوًمبلم     

ًّ ومامـي مٜ اًمـال و ، ىمول سمعْ اًماماوسمعلم مصوومحي إمٍد ىلذًمٙ ٕكٝ أؿم

مو أكو سملظمٞ  قمغم اًمشوب اًمـوؾمٙ مٜ ؾمُبٕ ضور  ماٜ اًمغا و إماٍد 

وؼعً  ًمقٝ، ىلاحلو ٚ أىموىلوٚ اًمالاؾٗ ذم اًمامـػاػم قماٜ اعماٍد ىلاًمامحاٌوٍ 

مٜ رهوامفٛ ىلمٜ اًمٞىماٞع ذم ومامـاامفٛ ىلخماوًمطامفٛ أيمثاٍ ماٜ أو جٍما. 

ل عماٜ اها. صمٛ ىمول  ىلإمٍد هٞ اًمشاوب اًماٌ  ص شمـباً حلقاماٝ ىلٓ وؼاو

 (أؾمٜ ىلٓ ؿمعٍ سمٞضمفٝ أماٍد سماٚ وؼاول ًماٝ صمآ سموًمثاو  ىلاًمطاو  اعمفؿؾاي

 (1)اها.

ىلًمااقُ يمااٚ أمااٍد جااٍو مصااوومحامٝ ىل كاام إمااٍد امؿقااٚ أ  

سموًمـالاابي ًمطباإ اًمـااوفمٍ قمـااً اًمشااقي اسمااٜ طمجااٍ ىلىمااول اًمشااقي اًمااٍمكم  

 اممل هٞ اًمٞ ٗ اعمالامحالٜ قمٍومًو ًمٌىل  اًمطبوع اًمالؾقؿي.

                                                 

 .265ا  3/264 قموكي اًمطوًمبلم  (1)
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ة، ىلضوسمٓ اًمشفٞة يمم ذم اإلطمقاو    و ىلحيٍو اًمـظٍ  ًمقٝ سمشفٞ   

يمٚ مٜ شملصمٍ سمجمل  ٞرة إمٍد سمحقٌ وظفٍ ماٜ كػالاٝ اًمػاٍق سمقـاٝ 

 ىلسملم اعمؾامح٠.

ىلًمااٞ اكامػااً  ،ومفااٞ ٓ حيااٚ ًمااٝ اًمـظااٍ)ىمااول ذم  قموكااي اًمطااوًمبلم  

اًمشفٞة ىلظمقٗ اًمػامـاي طماٍو اًمـظاٍ أوضاًو، ىماول اسماٜ اًمصا ح ىلًمقُ 

ٚ وؽػ٠ أو ٓ وؽاٞو ذًماٙ اعمعـٟ سمخٞ  اًمػامـي همؾبي اًمظٜ سمٞىمٞقمفو سم

ىلمو ذيمٍه مٜ شمؼققً احلٍمي سمؽٞكٝ سمشفٞة هٞ ماو قمؾقاٝ اًمٍاومعا٠،  ،كودر

ىلاعمعامؿً ماو قمؾقاٝ اًمـاٞىل  ماٜ طمٍماي اًمـظاٍ  ًمقاٝ مطؾؼاًو ؾماٞا  يماوو 

سمشفٞة أىل ظمٞ  ومامـي أو ٓ، ىمول ذم ومامى امٞاد  ىلاخلؾٞة سمٝ ىل و شمعاًد 

 (1)ا.اه (أىل مُ يش  مٜ سمًكٝ طمٍاو طمامٟ قمغم ـمٍوؼي اًمٍاومع٠
 
 
 
 

                                                 

 .265/ 3 قموكي اًمطوًمبلم   (1)
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 متى ٓهرِ السالو ّمتى ال جيب الرد
 

هـو  مٞاضٕ وؽٍه ومقفو اًمال و ىلىمً كظاٛ سمعضافٛ يماٚ ماٜ      

 وؽٍه اًمال و قمؾقٝ ومؼول  

 مؽٍىله قمغم مٜ ؾماااااااااُمالِؿٕ ٙؾم م

 

 ىلمٜ سمعً مو أسماً  والاٜ ىلوشااااٍع

ث  ًّ ٚ  ىلشمول  ذايمااااااااااٍ ىلمااااح  مص

 

 ٠  ًمقفٛ ىلوالؿٕظمطقى ىلمٜ وصغ

ر ومؼااٝ ضمااااااااااوًمُ ًمؼضاااااااوئٝ  ٍّ  مؽاا

 

 ىلمٜ سمحثٞا ذم اًمػؼٝ دقمفٛ ًمقـػعاٞا

 مامذو أوضااًو أىل مؼاقٛ ماااااااااااًّرس 

 

 يمٌا إضمـبقوت اًمػامّقاوت امـااااااعٞا

 ؿمطٍكٍ ىلؿمبٝ سمُخؾااااااؼفٛ ىلٓقمى 

 

 ىلماٜ هااٞ ماإ أهااٚ ًماااااٝ وامااااااااؿامٕ

 ىلدع يمااوومٍ أوضااًو ىلمؽشااٞ  قمااٞرة 

 

ط أؿمااـٕىلمااٜ  ّٞ  هااٞ ذم طمااول اًمامغاا

 ىلدع ليمااً   ٓ  ذا يمـااً ضمااااااااااوئعوً  

 

 ىلشمعؾااٛ مـااٝ أكااٝ ًمااااااااقُ واااااااؿـٕ

ٜ  مطااااااااااااااااػم   يمًٌمٙ أؾماموذ ماااغ

 

 ومفااااٌا ظماماااااوو ىلاًمااااااَوودة شماااااـػٕ

 ىلزاد قمغم ذًمٙ اسمٜ قموسمًوٜ قمٜ سمعضفٛ   

 وزد عّد زكيييييديؼ وشيق  ـيييييييييازح

 

 فييذاب قؽييييييذب يشيييييييييّقعوٓغ و

 ومـ يـظير اقـسيقان ف اقسيقق عاميداً  

 

 ومييـ دأبييف وييع إكيييييييييام وُيييرد 

وميييـ جؾسيييقا ف مسيييجد قصيييال ؿ  

 قصييييييييال ؿ

 وتسييبقحفؿ عييـ اقييبعـ يسيييييييييؿع

 ؿؽييـ عارؿييًا يييا صيياح َتظييك وترؿييع وٓ تـسك مـ قبقا هـاقؽ رّصحيييييييقا 
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ىمًٞماٝ  اًمػامقاوت مجإ ومامقاي، ىلاعماٍاد اًمشاوسمي )وٜ  ىمول اسمٜ قموسمً    

ىلمػفٞمٝ ضمٞازه قمغم اًمعجٞز، سماٚ حطماٞا سمجاٞاز مصاوومحامفو قمـاً 

 (1) اها. (أمٜ اًمشفٞة

ًهو  عااى اًمااٍد ذم يمثااػم مااٜ احلااوٓت ىلقمااىل ذا يمااٍه اًمامالااؾقٛ ص

اًمشااقي  اإلمااوو اًمالااقٞـم٠ قمااغم  ـم ىمفااو قمنمااوٜ مٞضااعًو يماام ذيمااٍه

اًماماا٠ ٓ عااى رد اًمالاا و ومقفااو     و اعمٞاضاا٠ٕ طمقااٌ ىمااولاًمبجػمماا

 (2)قمنمىلو ذيمٍهو اًمالقٞـم٠ كظًم طمقٌ ىمول 

 رّد اًمال و ىلاضماى  ٓ قمااااااااغم

 

 مااٜ ذم  اا ة أىل سمليمااٚ ؿمااغ 

 أىل ذم ىماااٍا ة يماااٌا  إدقمقاااااااي 

 

 أىل ذيمااٍ أىل ذم ظمطبااي أىل شمؾبقااي

 أىل ذم ىمضااو  طموضمااي اإلكالاااااوو 

 

 أىل ومااااااا٠  ىموماااااااي أىل إذاو

 وقمُ أىل كوئااااااٛأىل طمااوضمٛ أىل كاا 

 

 ىلطموًمااااااااي اماامع ىلاًمامحااويمٛ

 أىل ؾمااّؾٛ اًمطػااٚ أىل اًمالؽااااااٍاو 

 

 أىل ؿمااوسمي خيشااٟ تااااااو اومامامااوو

 أىل يمااااوو ذم احلااااّمو أىل جمـٞكااااوً  

 

  ومفااٌه جمؿٞقمفااو قمشااااااااٍىلو

  
                                                 

 .17/181أكظٍ أىلضمَ اعمالوًمٙ  (1)

 .1/252اًمبجػمم٠ قمغم اخلطقى ا ـمبعي دار اًمػؽٍ ا طموؿمقي  (2)
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 أمو اًمال و قمغم اعمشامغٚ سموٕيمٚ ومػقٝ شمػصقٚ  

  ذا ؾمؾٛ قمؾقٝ ىلاًمؾؼؿي ذم ومؿٝ.. ص والامح٘ ضمٞاسمًو. .1

 ذا ؾمؾٛ قمؾقٝ ىلهٞ وليمٚ ىلًمقالً اًمؾؼؿاي ذم ومؿاٝ وما   .2

سماٚ ىماول سمعضافٛ سمالاـقامٝ يمام ؾماقليت  و ؿماو  اهلل  سملس سموًمالا و

 ، ىلعى اًمٍد.شمعومم 

، ((ٓ ؾم و قمغم ـمعوو))أمو مو شمٍدد قمغم أًمالٜ اًمـوس مٜ ىمٞ ٛ 

ىلمثؾااٝ اًمالااخوىل  ذم  (يمشااٗ اخلػااو )ومؼااً ىمااول اًمعجؾااٞع ذم

سمحاًوٌ ىلمعـاوه  احقى  ذا  ًمقُ ))مو كصٝ  (اعمؼو ً احلالـي)

يموكً اًمؾؼؿي ذم ومٛ أيماٚ يمام ىمقاً سماٝ ذم إذيماور ىلؾمابؼٝ  ًمقاٝ 

 موو احلٍملم ىل و أـمؾ٘ اًمـٞىل  اعمـٕ ذم اعمـفوج شمبعو ًمؾؿحاٍر ، 

ىلٓ عى اًمٍد طمقـئاٌ أماو  ذا ص شمؽاٜ اًمؾؼؿاي ذم وماٛ أيماٚ وما  

 .((سملس سموًمال و ىلعى اًمٍد

وو اًمـااٞىل  ذم إذيمااور  ىمااول اإلمااىلأمااو اعمشااامغٚ سمااوًمؼٍا ة ومؼااً 

ىلأمو اًمال و قمغم اعمشاامغٚ سمؼاٍا ة اًمؼاٍلو ، ومؼاول اإلماوو أسماٞ احلالاٜ )

اًمٞاطمً   إىلمم شماٍ  اًمالا و قمؾقاٝ ٓؿماامغوًمٝ سماوًمام ىلة ، ومانو ؾماؾٛ 
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قمؾقٝ يمػوه اًمٍد سموإلؿمورة ، ىل و رد سموًمؾػٔ اؾماملكٗ آؾمامعوذة صماٛ قماود 

ظوهٍ أو والؾٛ قمؾقٝ  مم اًمام ىلة ، هٌا يم و اًمٞاطمً  ، ىلومقٝ كظٍ ، ىلاًم

ىلعى اًمٍد سموًمؾػٔ. أمو  ذا يموو مشامغ  سموًمًقمو  مالامغٍىمو ومقاٝ ، جمؿإ 

اًمؼؾى قمؾقٝ ، ومقحامؿٚ أو وؼول  هٞ يموعمشامغٚ سموًمؼٍا ة قمغم مو ذيمٍكاوه 

، ىلإفمفٍ قمـً  ذم هٌا أكٝ وؽٍه اًمال و قمؾقٝ ، ٕكٝ وامـؽً سمٝ ىلوشا٘ 

ومقؽاٍه أو والاؾٛ  قمؾقٝ أيمثٍ مٜ مشاؼي إيمٚ.ىلأماو اعمؾبا٠ ذم اإلطماٍاو

قمؾقٝ ، ٕكٝ وؽٍه ًمٝ ىمطٕ اًمامؾبقي ، ومنو ؾمؾٛ قمؾقاٝ رد اًمالا و سماوًمؾػٔ ، 

أ  والاٜ ًماٝ اًماٍد   (1)اهاا، (كّ قمؾقٝ اًمشاوومع٠ ىلأ احوسمـو رمحفاٛ اهلل

ىمً شمؼاًمً إطماٞال اًماما٠ وؽاٍه )صمٛ ىمول   (2)ىل و يمٍه ًمٝ ىمطٕ اًمامؾبقي،

أراد اعمالاؾٛ ومقفو اًمالا و ، ىلذيمٍكاو أكاٝ ٓ والاامح٘ ومقفاو ضمٞاسماو ، ومؾاٞ 

قمؾقٝ أو وامؼمع سمٍد اًمال و ، هٚ ونمع ًمٝ ، أىل والامحى ؟ ومقاٝ شمػصاقٚ 

، وملمو اعمشامغٚ سموًمبٞل ىلكحٞه ، ومقؽٍه ًمٝ رد اًمال و ، ىلىمً ىماًمـو هاٌا 

ذم أىلل اًمؽاموب ، ىلأمو أيمٚ ىلكحٞه ومقالامحى ًمٝ امٞاب ذم اعمٞضإ 
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و ، اًمٌ  ٓ عى ، ىلأمو اعمصكم ومقحٍو قمؾقٝ أو وؼٞل  ىلقمؾقؽٛ اًمالا 

ومنو ومعٚ ذًمٙ سمطؾً   شمٝ  و يموو قموعمو سمامحٍوؿٝ ، ىل و يموو ضموه  

، ص شمبطٚ قمغم أ ى اًمٞضمفلم قمـًكو ، ىل و ىمول  قمؾقٝ اًمالا و ، سمؾػأ 

اًمغقبي ، ص شمبطٚ   شمٝ ٕكٝ دقمو  ًمقُ سمخطوب ، ىلاعمالاامحى أو واٍد 

قمؾقٝ ذم اًمص ة سموإلؿمورة ، ىلٓ وامؾػٔ سمٌم  ، ىل و رد سمعً اًمػٍاغ ماٜ 

ة سموًمؾػٔ ، وم  سملس.ىلأمو اعممذو وم  وؽٍه ًمٝ رد امٞاب سمؾػظاٝ اًمص 

 (1)اها. (اعمعامود ، ٕو ذًمٙ والػم ٓ وبطٚ إذاو ىلٓ خيٚ سمٝ

   (2)ىلوالٜ اًمٍد عمٜ ذم احلمو ىل و يمٍه اسمامًاهه سموًمال و.

أ   –ىل كم والاٜ اسماماًاهه  )ىمول اًمع مي اًمشقي قمؾٞ  اًمالؼو   

  ة ظمطوسمٝ ٓ قمغم كوقمُ ىلظمطقاىقمغم مٜ وؾق٘  قمًو ىلمٍىل -اًمال و

أ  ماٜ ماٍ  –كاًسمًو سموإلؿماورة  ىلمصٚ ىلؾماوضمً ًماام ىلة ىلؿماؽٍ، ىلواٍد  

ىل و ىماٍب  -أ  اعمصاكم –سمعً ؾم مٝ  -اًمٍد  –، ىلٓ عى -ذيمٍهٛ 

أ  اعمامذو  –قمغم ممذو أىل مؼقٛ، ىلوٍد –والٜ اًمال و  –اًمػصٚ، ىلٓ 
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، – أىل سمااوًمؾػٔ أ  سموإلؿمااورة  -يمااًٌمٙ  -ىلاعمؼااقٛ  سمااٚ  ىلٓ قمااغم مؾااى 

وؽٍه اسمامًاهه سمٝ: ٕكٝ وؽٍه ًمٝ ىمطٕ اًمامؾبقي، ىل والٜ ًماٝ اًماٍد ىلٓ عاى، 

ىلٓ قمغم ذ  سمٞل ىلهموئٓ أىل مجوع أىل اؾمامـجو ، ىلوؽٍه  ٛ اًمٍد ًمؾـفا٠ 

قمـٝ ذم إىّلل، ىلٓ قمغم ذ  محوو: ٕهنو ملىل  اًمشقوـملم: كعٛ إىلضمٝ 

ىلها٠ أ  والاٜ ذم اعمالاؾي  –ًمقُ مثؾٝ هـو  –أ  احلمو  –أو مالؾخٝ 

ىل ذا ص وؾَمٝ ردٌّ والٜ سموًمؾػٔ يمآيمٚ سمػؿاٝ اًمؾؼؿاي..  -ٚ كَع اًمثقوبحم

ٓ والااٜ اًمالاا و قمؾقااٝ، ىلوالااٜ ًمااٝ اًمااٍد، أمااو سمعااً آسمااام ع ىلىمبااٚ 

 (  1)اها. (اًمٞضٕ.. ومقالٜ اًمال و قمؾقٝ ىلوؾَمٝ اًمٍد

 ذم اًمالا و ىلأماو)أمو ذم ظمطبي امؿعي ومؼً ىمول اإلموو اًمـاٞىل   

 ٕهنااٛ سمااٝ آسمامااًا  وؽااٍه   أ ااحوسمـو ومؼااول ، امؿعااي ظمطبااي طمااول

 ؟ قمؾقاٝ واٍد ومفاٚ ىلؾماؾٛ ظماوًمٗ ومنو ، ًمؾخطبي سموإلكصوت ملمٞرىلو

 ىلماـفٛ ، ًمامؼصػمه قمؾقٝ وٍد ٓ   ىمول مٜ مـفٛ ، ٕ حوسمـو ظم   ومقٝ

  و   ىمؾـاو ىل و ، قمؾقاٝ واٍد ٓ ىلاضماى اإلكصاوت  و ىمؾـاو  و   ىمول مٜ

 ماٜ أيمثاٍ قمؾقٝ وٍد ىلٓ ، احلورضوٜ مٜ ىلاطمً قمؾقٝ رد ؾمـي اإلكصوت
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 سماماًاههاىلاعمعامؿً أو اًمٍد ىلاضماى ىل و يماٍه   (1).اها (ىلضمٝ يمٚ قمغم ىلاطمً

 أ  ،والاؾٛ أو ًمؾاًاظمٚ ىلوؽاٍه)اًمامحػاي  . ىماول ذم ٕو اإلكصوت ؾمـي

 ًماَمفٛ ؾماؾٛ ومانو ،قمؾاقفٛ اعمالاؾٛ ٓؿمامغول مؽوكو ًمـػالٝ ولظمٌ ص ىل و

 (  2)اها. (ظمورج ٕمٍ اًمؽٍاهي ٕو : اًمٍد

 طمورض اخلطبي ىلىمؾـو سمومًوً اكٝ ىل ذا ؾمؾٛ قمغم)ىلىمول ذم اعمغـ٠ 

ٓ حيٍو قمؾقفٛ اًمؽ و، ومػ٠ اًمٍد صم صمي أىلضماٝ  أ احفو قمـاً اًمبغاٞ  

، ىلضمٞب اًمٍد ىل ححٝ اًمبؾؼقـ٠، ىلاًمثوع اؾمامحبوسمٝ، ىلاًمثوًمٌ ضماٞازه

اخلطقااى أّمااو هااٞ وماا  عااى قمؾقااٝ اًمااٍد ىمطعااًو همااػم ىلاخلاا   ذم 

   (3)اها.(ٓؿمامغوًمٝ

قمغم اًمصبقوو، ىلمو ذيمٍه و قمٜ طمؽٛ اًمال و مٜ ىلىلىمً مٍ اًمؽ 

ذم إسمقوت ممٜ ٓ عى اًمٍد قمؾقفٛ  كم اعمٍاد سمٝ اًمصب٠ همػم اعمؿقَ يمام 

 شمؼًو.
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 حهه السالو على الَْٔد ّالييارى
 

إِن  اْقَقُفييقد إَِذا َوييؾ ُؿقا َعَؾييْقُؽْؿ َيُؼييقل )  ىمااول رؾمااٞل اهلل      

ييام َعَؾييْقُؽْؿ َؿُؼييْؾ:  ااي   ( َعَؾْقييؽَأَحييدهْؿ: اقس  اوي ذِم ِرىلي  (َؿُؼييْؾ َوَعَؾْقييؽ  )ىلي

 .الؾٛىلاًمؾػٔ عمىلموًمٙ أظمٍضمٝ اًمبخور  ىلمالؾٛ 

يملكااٝ أؿمااور سمااٌيمٍ )ىمااول اإلمااوو اًمَرىمااوع ذم  ح اعمٞـماال     

اًمـٍماع مٕ اًمقفٞد  مٕ أو طمًوثاٝ اىمامٍما قماغم اًمقفاٞد   ٓ أكاٝ ٓ 

ٌ أكاُ ومٍق سمقـفم سمجومٕ أو يمً  مٜ أهٚ اًمؽاموب أىل أؿماور  مم طماًو

 رىلاه(( َوَعَؾييْقُؽؿْ  َؿُؼقُقييقا اْقؽَِتيياِب  َأْهييُؾ  َعَؾييْقُؽؿْ  َوييؾ ؿَ  إَِذا))مٍومٞقمااًو 

   (1)اها. (اًمشقخوو

ىلضمااو  ذم سمعااْ اًمٍىلاوااوت قمؾااقؽٛ سمااًىلو ىلاىل ومػ٢اا سمعضاافٛ 

ىلًماًٌمٙ ىماول اإلماوو اًمـاٞىل   ،اًمالوو سموعمٞت ىلاًمبعْ أظمٍ سموًمالآمي

وبعاً سمثباٞت اًماٞاىل  مٜ وم٢ اًمالوو سموعمٞت وما )شمبعًو ًمؾؼويض قمقوض  

اهااا، ىمااول احلااوومٔ اسمااٜ  (ىلمااٜ وم٢ااهو سموًمالااآمي ومنؾمااؼوـمفو هااٞ اًمٞضمااٝ

                                                 

 .4/486ع قمغم اعمٞـمل  ح اًمَرىمو (1)
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ىمؾاً  سماٚ اًمٍىلاواي سمنصمباوت اًماٞاىل )طمجٍ ذم ىمٞل اإلموو اًمـٞىل  هٌا  

 (1)اها. (صموسمامي ىله٠ شمٍضمى اًمامػالػم سموعمٞت

ىلذم طمؽؿفام ا أ  )ىمول اإلموو اًمؽوكًهؾٞ  ذم أىلضمَ اعمالوًمٙ  

ًمؽػاٍة، ومانهنٛ ٓ وػٍىماٞو ذم ذًماٙ سمالم اًمقفاٞد  ىلاًمـٍمااع ا مجقإ ا

ذم كؼاااٚ اعمااااٌاهى، ىلٓ ذم آؾمااااامًٓل  ٛأهاااٚ اًمؽامااااوب ىلهمااااػمه

 (2)اها.( سموًمٍىلاووت

ىلاقمؾٛ أو أهٚ اًمعؾاٛ ىماً اظمامؾػاٞا ذم طمؽاٛ اسماماًائفٛ سموًمالا و 

ز ًمؾٍد ىلمو  ّٞ و ًمؾبً  جم ٍّ و ًمؾٍد ىلحم ٍّ ز ًمؾبً  حم ّٞ ىلاًمٍد قمؾقفٛ مو سملم جم

و  م ٍّ ز ًم صمـلم ىلحم ّٞ  .سملم جم

 َعَؾيْقُؽؿْ  َويؾ ؿَ  إَِذا))ىلاؾماامًًمٞا سمؼًٞماٝ  )ىمول احلوومٔ اسمٜ طمجٍ     

سملكاٝ ٓ ونماع ًمؾؿالاؾٛ اسماماًا  اًمؽاوومٍ سموًمالا و طمؽاوه  ((اْقؽَِتاِب  َأْهُؾ 

 طمؽٛ اًماٍد ىلص واٌيمٍ اًمبوضم٠ قمٜ قمبً اًمٞهوب، ىمول اًمبوضم٠  ٕكٝ سملّم 

                                                 

 .11/53ومامى اًمبور   (1)

 .17/182أىلضمَ اعمالوًمٙ  (2)
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طمؽااٛ آسمامااًا ، يمااٌا ىمااول، ىلكؼااٚ اسمااٜ اًمعااٍب قمااٜ موًمااٙ  ًمااٞ اسمامااًأ 

ؿمخصًو سموًمال و ىلهٞ وظـٝ مالؾًم ومبوو يموومًٍا يموو اسمٜ قمؿٍ والؽمد مـاٝ 

 ٓ  ٌ ؾم مٝ، ىلىمول موًمٙ  ٓ. ىماول اسماٜ اًمعاٍب  ٕو آؾماؽمداد طمقـئا

وموئًة ًمٝ ٕكٝ ص حيصٚ ًمٝ مـٝ يش  ًمؽٞكٝ ىمصاً اًمالا و قماغم اعمالاؾٛ. 

ىلىمااول همااػمه ًمااٝ وموئااًة ىلهااٞ  قماا و اًمؽااوومٍ سملكااٝ ًمااقُ أهااً  ًم سمامااًا  

ىمؾاً  ىلوامليماً ا أ  اؾماؽمداد اًمالا و ا  ذا يماوو هـاو  ماٜ  سموًمالا و.

 (خيشٟ  كؽوره ًمًٌمٙ أىل اىمامًاهه سمٝ  ذا يموو اًمٌ  ؾمّؾٛ مماٜ وؼاماً  سماٝ

 (1)اكامفٟ يم و احلوومٔ اسمٜ طمجٍ.

ىمول أسمٞ ؾمعقً اعمامٞزم  ًمٞ ؾماّؾٛ )ىمول اإلموو اًمـٞىل  ذم إذيمور  

ؾما مٝ، قمغم رضمٚ فمـاٝ مالاؾًم ومباوو يماوومًٍا والاامحى أو والاؽمد قمؾقاٝ 

ومقؼٞل ًمٝ  رد قمكم ؾم م٠، ىلاًمغٍض مٜ ذًمٙ أو وٞطمشٝ، ىلوظفٍ ًمٝ 

أكٝ ًمقُ سمقـفم أًمػي ىلرىل  أو اسماٜ قمؿاٍ ا ريض اهلل قماـفم ا ؾماؾٛ قماغم 

رضمٚ ومؼقٚ ًمٝ   كٝ هيٞد ، ومامبعٝ، ىلىمول ًماٝ  رّد قماكّم ؾما م٠، ىلماو ذم 

                                                 

 .11/53ومامى اًمبور   (1)
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قمـٝ أكٝ ٓ والامؼقؾٝ ومفٌا مٌهباٝ، ىلاظماماوره اسماٜ اًمعاٍب  ((مٞـمل موًمٙ))

 (1)اها. (وًمؽ٠اعم

حيٍو سمً  ذم٠ سموًمال و ومانو سماوو ذمقاًو )ىلىمول اًمشقي اًمبجػمم٠  

أؾمامحى ًمٝ اؾمؽمداد ؾم مٝ سملو وؼٞل ًماٝ  اؾماؽمضمعً ؾما م٠ أىل رّد 

قمكّم ؾم م٠، ىلفموهٍ يم و اسمٜ اعمؼاٍ  ىلضماٞب ذًماٙ ظم وماًو عماو ىموًماٝ 

 (2)اها.(  ((إذيمور))اًمٍاومع٠ مٜ آؾمامحبوب ىل و شمبعٝ اًمـٞىل  ذم 

ى اًمااٍد قمااغم اًمؽااوومٍ  ذا ؾمااّؾٛ ٕكااٝ ٓ عااى اًمااٍد قمااغم ىلٓ عاا

 اعمجـٞو ىلاًمالؽٍاو وموًمؽوومٍ أىلمم.

 ىلضمٞسمااًو ىلىمقااٚ كااًسمًو  ىل و ؾمااّؾٛ اًمااٌم٠ قمااغم مالااؾٛ ىمااول ًمااٝ     

: ٕو اًمغاااٍض جماااٍد اًماااٍد قمؾقاااٝ ومؼااآ ٓ اًمالااا و خلاااؼم ىلقمؾقاااٙ

   (3).اًمصحقحلم اعمور ذم أىلل اًمبوب

                                                 

 .233إذيمور  (1)

 .551ا  1/553اًمبجػمم٠ قمغم اخلطقى  (2)

 .182اكظٍ اًمؼٞل ضمومٕ اعماملم  (3)
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ول ًماٝ ىلضمٞسماًو، يمام ًمٞ ؾمّؾٛ ذم٠ قماغم مالاؾٛ ىما)ىلىمول ذم اعمغـ٠ 

 (1)اها.(ىموًمٝ اعموىلرد  ىلاًمٍىلووع ىلقمؾقٙ ومؼٓ

وٌ اعمااور قمااغم أو هااٌا اًمااٍد ا ىلاؾمااامًل أهااٚ اًمعؾااٛ تااٌا احلااً

عؾاقؽٛ ا ظماوص سموًمؽػاور وما  عاَئ ذم اًماٍد قماغم اعمالاؾٛ، ىلىمقاٚ أو سم

 أضموب سموًمٞاىل أضمَأ ىل ٓ وم .

ىلىمول اسمٜ دىمق٘ اًمعقاً  اًمامحؼقا٘ أكاٝ يماو  ذم طمصاٞل معـاٟ    

                                         مئ   ىئ  يئ  جبچ و ٓ ذم امامثاااااول إماااااٍ ذم ىمًٞماااااٝ  اًمالااااا 

، ىمول احلوومٔ اسمٜ طمجٍ ذم يما و اسماٜ دىمقا٘ اًمعقاً  {86اًمـالو  }چحبخب 

ىليملكااٝ أراد اًمااٌ  سمغااػم ىلاىل، ىلأّمااو اًمااٌ  سمااوًمٞاىل ومؼااً ىلرد ذم قمااًة )

 ذ  َصي لِّ بِ  اقـ  َؼ إِ  ٌؾ ُج رَ  اءَ َج ))أطمودوٌ: مـفو ذم اًمطؼماع قمٜ اسمٜ قمبوس 

 ( ((اهللِ ةُ ْ َيرَ وَ  ؿْ ؽُ قْ َؾيعَ : وَ اَل َؼي، ؿَ ؿْ ؽُ قْ َؾيٌم عَ اَل : َوياَل َؼيؿَ  ؿَ ؾ  َويوَ  فِ قْ ؾَ عَ  اهللُ

 (2)اها.

                                                 

 .4/267مغـ٠ اعمحاموج  (1)

 .11/53ومامى اًمبور   (2)
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  طمقاٌ ىماول اإلموو اًمـاٞىل  ذم  ح مالاؾٛىلاخل  ي مو ىمو و 

اظمامؾااٗ اًمعؾاام  ذم رد اًمالاا و قمااغم اًمؽػااور ىلاسمامااًائفٛ سمااٝ، ومؿااٌهبـو )

ٛ ىلىلضمٞب رده قمؾقفٛ سمالو وؼاٞل  ىلقمؾاقؽٛ أىل قمؾاقؽٛ جٍوٛ اسمامًائف

 اقـ َصياَرى َوَٓ  اْقَقُفيقدَ  َتْبيَدُءوا َٓ ))  ومؼٓ، ىلدًمقؾـو ذم آسمامًا  ىمًٞمٝ 

اَلمِ  ىلتاٌا  ((َوَعَؾيْقُؽؿْ  َؿُؼقُقيقا))  ىلذم اًماٍد ىمًٞماٝ  ،مالاؾٛأظمٍضماٝ ((بِاقس 

ىلذهباً  ،اًمٌ  ذيمٍكو قمٜ ماٌهبـو ىماول أيمثاٍ اًمعؾام  ىلقموماي اًمالاؾٗ

ـموئػااي  مم ضمااٞاز اسمامااًائـو سموًمالاا و رىل  ذًمااٙ قمااٜ اسمااٜ قمبااوس ىلأب 

أمومي ىلاسمٜ حمػموَ، ىلهٞ ىلضمٝ ًمبعْ أ حوسمـو طمؽوه اعموىلرد  ىلضمفاًو 

ًماابعْ اًمشااوومعقي، ًمؽـااٝ ىمااول  وؽااٍه اسمامااًاههٛ سموًمالاا و، ىلٓ حيااٍو، 

ىلهٌا ضعقٗ أوضًو: ٕو اًمـف٠ ًمؾامحٍوٛ، وموًمصٞاب جٍوٛ اسمامًائفٛ. 

اسمامًاههٛ سماٝ ًمؾرضاىلرة ىلاحلوضماي أكٝ عٞز ىلطمؽٟ اًمؼويض قمٜ مجوقمي 

ؾمبى، ىلهٞ ىمٞل قمؾؼؿي ىلاًمـخعا٠، ىلقماٜ إىلزاقما٠ أكاٝ ىماول   و أىل 

ًُ ومؼً شمٍ  اًمصاوحلٞو، ىلىماول  ًُ ومؼً ؾمّؾٛ اًمصوحلٞو، ىل و شمٍيم ؾمّؾؿ

اسمٜ ىلهى قماٜ موًماٙ،  رىلاهـموئػي مٜ اًمعؾم   ٓ وٍد قمؾقفٛ اًمال و، 

ٛ  ىلقمؾااقؽٛ ىلىمااول سمعااْ أ ااحوسمـو  عااٞز أو وؼااٞل ذم اًمااٍد قمؾااقف
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اًمال و، ىلًمؽٜ ٓ وؼٞل  ىلرمحي اهلل، طمؽاوه اعماوىلرد ، ىلهاٞ ضاعقٗ 

 (1)اها. (خموًمٗ ًمألطمودوٌ

ىمول اسمٜ سمّطول  ىماول ىماٞو  رد اًمالا و )ىلىمول احلوومٔ اسمٜ طمجٍ  

مئ   ىئ  چ    قمغم أهٚ اًمٌمي ومٍض ًمعؿٞو أوي ا أ  ىمًٞمٝ شمعاومم

 ؿَ ؾ  َوي ـْ َمي). ىلصمبً قمٜ اسمٜ قمبوس أكٝ ىماول  {86اًمـالو  }چحبخب    يئ  جب 

 (2)اها. (ىلسمٝ ىمول اًمشعب٠  ىلىمامودة (اً ق  ِو قْ َمُ  انَ فَ  قْ قَ وَ  فِ قْ ؾَ عَ  د  رُ ؿَ  َؽ قْ ؾَ عَ 

ىلمـإ )ىلممٜ مـٕ رّد اًمال و اإلموو موًمٙ، ىمول ذم ومامى اًمباور   

مٜ ذًمٙ موًمٙ ىلامؿفٞر، ىلىماول قمطاو   أواي خمصٞ اي سموعمالاؾؿلم 

اعمـإ سموًمالا و ا أ  ٓ  ومانو أراد ،وم  واٍد اًمالا و قماغم اًمؽاوومٍ مطؾؼاوً 

وؼٞل ىلقمؾقؽٛ اًمال و سمٚ ىلقمؾقؽٛ ومؼآ ا ىل ٓ وملطمودواٌ اًمباوب شماٍد 

 (3)اها. (قمؾقٝ

                                                 

 .253ا  14/252 ح مالؾٛ  (1)

 .11/46امى اًمبور  وم (2)

 .11/46ومامى اًمبور   (3)
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مٌهى موًمٙ أو ٓ وبًههٛ سموًمالا و )ىلىمول ذم أىلضمَ اعمالوًمٙ  

أ ً ، ومنو ؾمّؾؿٞا ومعـاٝ رىلاواماوو، ٓ واٍد قمؾاقفٛ، ىلأواي ىلأطمودواٌ 

 ((ىلقمؾاقؽٛ))ٔ اًمٍد خمصٞ ي سموعمالؾٛ، ىلإظمٍ  أكٝ وٍد قمؾاقفٛ سمؾػا

 (1)اها. (ومؼٓ سمًىلو ذيمٍ   اًمال و

 (2)اها. (وؿـٕ اًمؽػٍ اسمامًا  اًمال و)ىلىمول اًمؼويض أسمٞ حمؿً  

ؿـاإ مااٜ جموًمالااي أهااٚ إهااٞا  ىلاًمالاا و و)ىلىمااول ؾمااحـٞو     

 (3)اها. (قمؾقفٛ شملدوبًو  ٛ

ىمااول حيقااٟ  ىلؾماائٚ موًمااٙ قمؿااٜ ؾمااّؾٛ قمااغم )ىلضمااو  ذم اعمٞـماال  

قؾٝ ذًمااٙ ؟ ومؼااول  ٓ. اهااا. ىمااول اًمقفااٞد  أىل اًمـٍماااع هااٚ والااامؼ

اًمَرىماااوع  سماااٚ واماااٞب ىلوالاااامغػٍ  و يماااوو قمؿاااًًا اهاااا  ىماااول اإلماااوو 

 (ىلذًمٙ قمغم مالؾؽٝ مٜ طمٍمي آسمامًا  سموًمالا و مطؾؼاوً   اًمؽوكًهؾٞ 

(ومفٌا مٌهبٝ)ىمول اإلموو اًمـٞىل   اها.
  اهـأ  اإلموو موًمٙ. (4) 

                                                 

 .17/183أىلضمَ اعمالوًمٙ  (1)

 .17/183أىلضمَ اعمالوًمٙ  (2)

 .17/183أىلضمَ اعمالوًمٙ  (3)

 .233إذيمور  (4)
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  ىلاظمامااور سمعضاافٛ أو وؼااٞل ذم اًمااٍد)ىمااول اإلمااوو اعمااوىلرد     

قمؾقفٛ اًماِل و سمؽ٢ اًماللم، أ  احلجورة، ىمول قمباًاًمٞهوب  ىلإىلل 

أىلمم ا ىلهااٞ ىمًٞمااٝ  ىلقمؾااقؽٛ ا ٕو اًمالااـّي ىلردت سمااٝ، ىلٕو اًمااٍد  كاام 

 (1)اها. (وؽٞو مٜ ضمـُ اعمٍدىلد

وؼاميض طمًوٌ اًمبوب أكٝ  كم وٍد قمؾاقفٛ )ىلىمول اًمشقي اًمبوضم٠  

ؼوؾمٛ ىلاًمؼاويض أسماٞ  ذا ؾمّؾؿٞا ىلٓ وبًهىلا سموًمال و، ىموًمٝ اًمشقي أسمٞ اًم

حمؿً ىلهمػممهو، ىلهٞ مؼامه احلًوٌ: ٕكٝ سملّم طمؽٛ مٜ ؾمّؾٛ قمؾقفٛ 

أهٚ اًمؽاموب ذم اًمٍد، ىلص وٌيمٍ طمؽاٛ اسماماًائفٛ سموًمالا و، وماًّل ذًماٙ 

 قمااغم أكااٝ همااػم منمااىلع، ىلىمااً رىل  قمااٜ أب هٍوااٍة أو رؾمااٞل اهلل 

اَلمِ  اقـ َصاَرى َوَٓ  اْقَقُفقدَ  َتْبَدُءوا َٓ ))ىمول      (2)اها. (مالؾٛأظمٍضمٝ ((بِاقس 

.. ومؼاااً ىماااول اإلماااوو اًمـاااٞىل  ذم ومااانذا اطماماااوج  مم جقاااي ذمااا٠

ىمول أسمٞ ؾمعً  ىلًمٞ أراد جقاي ذما٠ ومعؾفاو سمغاػم اًمالا و سمالو )إذيمور 

. ىمؾاً  ىلهاٌا اًماٌ  ىموًماٝ (أكعاٛ اهلل  ابوطمٙ)أىل  ،(هًا  اهلل)وؼٞل 

                                                 

 .17/187أىلضمَ اعمالوًمٙ  (1)

 .17/187أكظٍ أىلضمَ اعمالوًمٙ  (2)
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ىل ، أ(سمااوخلػم ًي حْ به ُ اا)أسمااٞ ؾمااعً ٓ سماالس سمااٝ  ذا اطمامااوج  ًمقااٝ ومقؼااٞل  

حٙ اهلل سموًم٢اااىلر، أىل سموًمالاااعودة ، أىل  اااب  سموًمالاااعودة، أىل سموًمعوومقاااي

 (1).اها (ىلاًمـعؿي، أىل سموعم٢ة أىل مو أؿمبٝ ذًمٙ

ومنو ؿمٙ ومقٝ أهٞ مالؾٛ أو يموومٍ هٚ والؾٛ قمؾقاٝ؟ ىماول احلاوومٔ 

 و قمٍ  أكٝ مالؾٛ ومٌا ، ىل ٓ ومؾٞ ؾمؾٛ اطمامقوـمًو ص وؿامـٕ )اسمٜ طمجٍ  

   (2)اها.(طمامٟ وعٍ  أكٝ يموومٍ
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 احلهه لْ مر على دللس فُٔ أخالٌط مً املسلنني ّاملشرنني:  
ٍّ سمؿجؾُ ومقٝ ىل      أظم ط مٜ اعمالؾؿلم ىلاعمنمايملم اًمالـّي  ذا م

لم أىل أو والااّؾٛ سمؾػاأ اًمامعؿااقٛ ىلوؼصااً سمااٝ اعمالااؾؿ ، ىليمااوومٍ أىل مالااؾٛ

ـْ ُأَوياَمةُ  (1).اعمالؾٛ ـُ  َؿَعي  َرفِيَع  َوَويؾ ؿَ  َعَؾْقيفِ  اهللُ َصيذ   اقـ بِيل   َزْييٍدَأن   ْبي

َتفُ  إَِفاٌف  َعَؾْقفِ  ِ َاًرا طِقَػٌة َؿَدفِق ةٌ  ََتْ ـَ  ُأَواَمةَ  َوَراَءهُ  َوَأْرَدَف  ـَ  َوُهقَ  َزْيدٍ  ْب

ـَ  َوْعَد  َيُعقدُ  اِرِث  َبـِل ِف  ُعَباَدةَ  ْب ـِ  احْلَ ْزَرِج  ْب ْبَؾ  َوَذقَِؽ  اخْلَ َعيةِ  ـَ ـْ  َبيْدرٍ  َو

ـْ  َأْخاَلطٌ  ؿِقفِ  سٍ َمْؾِ  ِف  َمر   َحت ك يفِػَ  ادُْْسؾِِؿػَ  ِم َْوَثيانِ  َعَبيَدةِ  َوادُْْؽِ ْٕ  ا

ـُ  اهللِ َعْبيُد  َوؿِقِفؿْ  َواْقَقُفقدِ  ـُ  ُأَيَ  ْبي ـُ  اهللِ َعْبيُد  ادَْْجؾِيسِ  َوِف  َويُؾقَل  اْبي  ْبي

يةِ  َعَجاَجيةُ  ادَْْجؾَِس  َؾِشَقْ   َؿَؾ    َرَواَحةَ  اب  ـُ  اهللِ َعْبيُد  ََخ يرَ  اقد   َأْكَػيفُ  ُأَيَ  ْبي

يياَل  ُثييؿ   بِِرَداِِييفِ  وا َٓ  ـَ ُ  َعَؾْقييفِ  اهللُ َصييذ   اقـ بِييلو  َعَؾييْقِفؿْ  َؿَسييؾ ؿَ  َعَؾْقـَييا ُتَغييزِّ

  .اًمبخور  ىلمالؾٛأظمٍضمٝ َوَوؾ َؿ.
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ٍّ سمؿجؾاُ عؿإ أهاٚ اًمالاـّي )ىلىمول اسماٜ اًمعاٍب   ىلمثؾاٝ  ذا ما

 (حماى ىلمابغْ ىلاًمبًقمي ىلسمؿجؾُ ومقٝ قمًىلل ىلفمؾؿي ىلسمؿجؾُ ومقٝ

 (1)اها.

ىلًمٞ ؾمؾٛ سمؾػٔ وؼاميض ظمٍىلضمفٛ قمـٝ يملو وؼٞل  اًمال و قمؾقـاو 

 مم هٍىمااٚ  ىلقمااغم قمبااود اهلل اًمصااوحللم ومفااٞ ضمااوئَ يماام يمامااى اًمـباا٠ 

اَلمُ )) ىلهمػمه ـْ  َعَذ  اقس  َبعَ  َم َدى ات  . ىموًماٝ احلاوومٔ اسماٜ اًمبخور أظمٍضمٝ  (( اْْلُ

 (2)طمجٍ.
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 .و مجعٝ ذم أطمؽوو اًمال واكامفٟ مو رمـ

ىلمؼٍسماًو  أؾملل اهلل اًمعكم اًمؼًوٍ أو ععؾٝ ظموًمصًو ًمٞضماٝ اًمؽاٍوٛ 

ىلأو وصؾى ماو سماٝ ماٜ  زم أو وًقمٞ ىمٍأهممٜ  ٠ مم ضمـوت اًمـعقٛ، ىلـمؾب

اخلطاال ىلأو والااامغػٍ زم ىلًمٞاًمااً  ىلمشااوخي٠ ىلاعمالااؾؿلم لماالم اًمؾفااٛ 

 لملم.

ٜ ًمقؾاي ىليموكً اًمـفووي مٜ يماموسمامٝ ًمقؾي اخلؿقُ ًمالاً ىلقمنماو   

مئااي ىلمم مااٜ قمااوو ؾماابٕ ىلقمنمااوٜ ىلأرسمعإ  مجااودظمؾااٞو مااٜ ؿماافٍ 

ضمعي ىلاًمَوودة ذم واٞو إطماً ، ىلمتً اعمٍاها 1427ىلأًمٗ مٜ ا جٍة 

ٜ مٜ ؿمفٍ ؿمعبوو اعمعظٛ ماٜ قماوو ىلاطماً ىلصم صمالم ىلأرسمعمئاي اًمعنمو

ماٜ هجاٍة احلبقاى  اغم اهلل قمؾقاٝ ىللًماٝ ىل احبٝ  (ها1431)ىلأًمٗ 

، ىللظماٍ دقمٞاكاو  و و اهلل ماٜ يماٚ ؾماٞ سماؽموٛ اعمحٍىلؾماي  اوهنىلؾمؾٛ 

 احلؿً هلل رب اًمعوعملم.  
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